
OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 

7. SINIF “TÜRKÇE” 1. DENEME ÇÖZÜMLERİ 
 

1.SORU: 

I: YAĞIŞ 

II: GÖZENEK 

III: DÖNGÜ 

IV: DERİNLİK 

V: KAYA 

Bu kelimeler bulmacaya yerleştirildiğinde anahtar kelime KINA olarak bulunmaktadır. 

Cevap:A 

 

2.SORU: 

Boşluklara sırasıyla “hafife almak”, “hapı yutmak”, “hastası olmak” deyimleri gelecektir. Hasret kalmak ise bir 

şeyden uzak kalmak anlamındadır. 

 Cevap:C 

 

3.SORU: 

Verilen cümlemiz öznel yapıdadır. A seçeneğindeki “gizemli yüz” ifadesi de bu cümleyi öznel yapmaktadır. 

Cevap:A 

 

4.SORU: 

A) Sitem 

B) Yakınma 

C) Çaresizlik 

D seçeneğinde verilen anlamlardan herhangi biri yoktur. 

Cevap:D 

 

5.SORU:   

A) olgunlaş- (oluş) 

B) ağar- (oluş) 

C) sol- (oluş) 

D) uyan- (durum) 

D seçeneğindeki fiilimiz durum fiilidir. 

Cevap:D 

 

6.SORU: 

Bitir (emir kipi) 

Anlatır (geniş zaman) 

Eşleşmenin doğru olması için II ve III. cümleler yer değiştirmelidir. 

Cevap:C 

 



7.SORU: 

I) Ankara Keçisi (yanlış) --- Ankara keçisi (doğru) 

IV) Adıyaman İli (yanlış)--- Adıyaman ili (doğru) 

Bu kelimelerin yazımı yanlıştır. 

Cevap: B 

 

8.SORU 

“Uçaklar, motorları sayesinde havanın kanatlara hızla çekilmesini…” cümlesindeki virgül I numaralı kullanım yerine 

uygundur. Ve cümledeki diğer virgüller de aynı bu görevde kullanılmıştır. 

Cevap:A 

 

9.SORU: 

A, B ve C seçeneklerinde bir bilgi ya da kişiye ait düşünceler anlatılırken D seçeneğinde bir olay anlatılmaktadır. 

Cevap: D 

 

10.SORU: 

“Çiçeğin üstünde arılar gezerdi.” dizesinde arı kişileştirilmemiştir. 

Cevap: A 

11.SORU: 

Görsel incelendiğinde I ve IV numaralı bilgilere ulaşılamamaktadır. 

Cevap: B 

 

12.SORU: 

Verilen bilgilere göre A, B ve C seçeneklerindeki resimlerde noktacılık akımına ait bir kullanım varken D seçeneğinde 

renkler birbirine karıştırılmıştır. 

Cevap: D 

 

13.SORU:  

Görme: büyük beyaz bulut 

Dokunma: ıslak 

İşitme: hışırtı 

Tatma duyusuna ait bir özellik yoktur. 

Cevap: D 

 

14.SORU: 

Görsele göre her 10 kişiden 9’u hava kalitesi sınır değerleri altında hava solumaktadır bu da A seçeneğindeki bilgi ile 

çekişmektedir. 

Cevap: A 

 

 

 



15.SORU: 

A) 45 dakika 

B) ABD’deki üç boyutlu film sinemalarında 

D) İnsan bedeni 

Filmi kaç kişinin izlediğine dair bir bilgi yoktur. 

Cevap: C 

 

16.SORU: 

Metin incelendiğinde ayna türlerine örnekler verilmiş ve günümüz aynaları ile eski aynalar karşılaştırılmıştır. 

Cevap: B 

 

17.SORU: 

Düşüncenin akışına göre boş bırakılan yere B seçeneğindeki cümle gelmelidir. Çünkü B seçeneğinde “bulunan 

fosiller “ şeklindeki kullanım sayesinde bir önceki cümle ile bağlantı kurulmuştur. 

Cevap: B 

 

18.SORU: 
Metinde romanlardaki amaçlar, roman nasıl yazılması gerektiğine dair bilgi verilirken III cümleden sonra iyi bir 

romanda bulunması gereken özelliklere değinilmiş ve konuda değişime gidilmiştir. 

Cevap: C 

 

19.SORU: 
Bu metinden kamkatın ülkemizde süs bitkisi olarak kullanıldığına dair bir bilgiye ulaşılamamaktadır. 

Cevap:A 
 

20.SORU: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Şanlıurfa/ 
Adıyaman 

Gaziantep Adıyaman/ 
Şanlıurfa 

Adıyaman Şanlıurfa Adıyaman Mardin Adıyaman Gaziantep 

 

Cevap:C 
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OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 

7. SINIF “SOSYAL BİLGİLER” 1. DENEME ÇÖZÜMLERİ 

 
 

1.  

I. Senden başarı beklemiyordum zaten. 
II. Hiç çalışmadın, sonunun böyle olacağı belliydi. 
III. Senin için dersten başka her şey çok önemliydi. 

Öncüllerin tamamı olumsuz iletişime neden olan ifadelerdir. 

Cevap: D 

 

2.  

III. İnsanların birbirleriyle daha fazla zaman geçirmesini sağladığı 

Paragrafa göre kitle iletişim araçları aile içinde iletişimi olumsuz etkilemektedir. Buna göre sadece III. öncüle 

ulaşılamaz. I. II ve IV öncüllere ulaşılabilir. 

Cevap: A 

 

3.  

I. Etkin dinlememe 
II. Lakap takma 
III. Alay etme  

Paragrafa göre Hacivat ve Karagöz arasında doğru iletişimin gerçekleşmemesinde yukarıdaki öncüllerin tamamı etkili 

olmuştur. 

Cevap: D 

 

4.  

IV. Kitle iletişim araçları yoluyla bilgilerin kopyalanması veya çalınmasının tamamen önüne geçildiğine 

Görselde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amaçlarına bakarak sadece IV. öncüle ulaşılamaz. Tamamen 

bilgilerin kopyalanmasına ve çalınmasına engel olunamaz. 

Cevap: C 

 
5.  
I. Önemli ticaret yollarında olması: Ekonomi  

II. Osmanlı’nın bulunduğu konumun avantajı: Coğrafi 

III. Osmanlı’nın kurulduğu yerde güçlü bir devletin olmaması: Siyasi 

Cevap: B 

 

6. 
Osmanlı hoşgörü politikası ile fethettiği yerlerde İslamiyeti özendirme gibi bir hedefi olmamıştır. Diğer dinlere saygı 

gösterilmiştir. 

Cevap: B 

  



7.   
I. Osmanlı Devleti’nde keşif amaçlı deniz seyahati yapılmamıştır. 
II. Keşifler sırasında okyanuslara açılan limanlar önem kazanmıştır. 
III. Coğrafi keşifler sayesinde deniz yoluyla dünyanın etrafı dolaşılmıştır. 
Haritaya göre yukarıdaki öncüllerin tamamına ulaşılmaktadır. 
Cevap: D 

 
8.   
I. Odanı toplamadığın zaman oyuncaklarına çarpıp düşmenden korkuyorum: Ben dili 
II. Çok tembelsin ,işlerini hiç zamanında bitiremiyorsun: Sen dili 
III. Ödevlerini yapmadığında konuyu iyi kavrayamayacağını düşünüyorum: Ben dili 
IV. Oyun oynamaktan başka bir şey bilmez misin sen: Sen dili 
Cevap: C 

 
9. 
Görsele göre Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ile resmi kurumlara gidenlerin sayısında bir artış gözlenmemiştir. 

Cevap: C 

 

10.  

Gizlilik halkaları incelendiğinde; 

Yalnızca kendisine ait olan bilgilerden, yabancılarla, arkadaşlarla ya da tanımadığımız kişilerle paylaşım da yapabilme 

hakkına sahip olduğumuzdan bahsedilmiştir. Ayrıca kişiler bu haklarını dilediğince kullanabilmektedirler. Bu yüzden 

tüm öncüllere ulaşılabilir.  

Cevap: D 

 



OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 
7. SINIF “DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ” 1. DENEME ÇÖZÜMLERİ 

 

1.SORU: Soruda varlıklar alemini görünen ve görünmeyen varlıklar olarak ayırt edilmesi istenmiştir. 
Listede yer alan “Kuş” görülen, “Şeytan” ise görünmeyen varlıklardandır. Buna göre cevap A şıkkıdır. 

Cevap: A 

2.SORU: Soruda dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkinin yorumlanması istenmiştir. A, B ve C 
şıklarındaki ayetler bu ilişkiyi ifade ederken D şıkkındaki ayet konu ile doğrudan ilgili olmayıp 
“Kıyamet” kavramı ile ilgilidir. 

Cevap: D 

3.SORU: Soruda Ahiret hayatının aşamaları gizlenmiş ve bu aşamaların olup olmadığının bulunması 
istenmiştir. Verilen bilgiler arasında Mizan ile ilgili bir bilgi yoktur. 

Cevap: B 

4.SORU: Soruda Nâs süresideki ayet mealleri sorulmuştur. B şıkkında Felak suresinde yer alan bir ayet 
meali yer almaktadır. Bundan dolayı cevap B şıkkıdır. 

Cevap: B 

5.SORU: Soruda bilgi olarak Allah’ın (c.c.) merhametli ve affedici olması ile ilgili ayetler verilmiştir. A, 
B, C şıklarında bu ayetler ile ilgili çıkarımlar yer alırken D şıkkında yanlış bir bilgi yer almaktadır. 
Kötülük işleyene sadece bir günah verilir. 

Cevap: D 

6.SORU: Soruda dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişki kurulması istenmiştir. Bu konu ile ilgili 
olan atasözü sorulmuştur. B şıkkında verilen “Ne ekersen onu biçersin” atasözü bu hadis ile ilgilidir. 

Cevap: B 

7.SORU: Soruda Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla ilgili bilgi verilmiştir. D şıkkındaki bilgi yanlış 
bilgidir. Hz. İsa (a.s.), Hz. Musa’dan sonra gönderilmiştir. Bundan dolayı cevap D seçeneğidir. 

Cevap: D 

8.SORU: Soruda meleklerin özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırılması istenmiştir. A şıkkındaki 
bilgi doğru diğer bilgiler insanlarda da olan özelliklerdir. Doğma, büyüme, evlenme, sevap ve günah 
işleme meleklerin özellikleri değildir.  

Cevap: A 

9.SORU: Soruda Hac ibadetindeki İhram’ın eşitliği sembolize etmesi ile ilgili çıkarım yapılması 
istenmiştir. Eşitlik ilkesini veren seçenek A seçeneğidir. Diğerleri farklı bir yöne vurgu yapmaktadır. 

Cevap: A 

10.SORU: Soruda meleklerin özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırılması istenmiştir. Meleklerin 
erkek ve dişi özellikleri bulunmamaktadır. 

Cevap : C 

 
 



OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 

7. SINIF “İNGİLİZCE” 1. DENEME ÇÖZÜMLERİ 
 

1- Soruda Mary isimli kişinin kişiliği ile ilgili bilgiler verilmiştir ve bizden bu bilgilere göre yanlış olan 

istenmektedir. A şıkkında “O her zaman diğer insanların istediklerini ve ihtiyaçlarını düşünür”, B 

şıkkındaki “O yapmak zorunda olduğu şeyleri yapar” ve D şıkkındaki “O her zaman sakin ve 

rahattır” cümleleri doğrudur; ancak C seçeneğindeki “O, arkadaşlarına hediye almayı sever” 

cümlesi yanlıştır. Mary hakkında cömert (generous) bilgisi yoktur. 

CEVAP:C 

 

2- Soruda “Kim Tony’nin dürüst olmadığını düşünür?” cümlesi bize sorulmaktadır. Amy isimli kişi “O 

bazen yalan söyler ve hiç sır tutamaz” demektedir. 

CEVAP:B 

 

3- Metindeki bilgilere göre Anna isimli kişiyi gösteren resmi bulmamız istenmektedir. Metine göre 

Anna orta boylu ve zayıftır. Kıvırcık saçlı ve yeşil gözlüdür. 

CEVAP:A 

 

4- Tabloda verilen bilgilere göre doğru olmayan cümleyi bulmamız istenmektedir. A şıkkında “Mary, 

Jane’den daha kısadır, B şıkkında “Jane diğerlerinden daha gençtir” ve “Pam, Mary ve Sue’dan 

daha yaşlıdır” cümleleri doğrudur; ancak C şıkkındaki “Sue, Pam’den daha incedir” cümlesi 

yanlıştır. 

CEVAP:C 

 

5- Soruda verilen diyalogu tamamlayan cümleyi bulmamız istenmektedir. İlk boşluğa D şıkkındaki 

“Zinde kalmak için ne yaparsın” cümlesi, ikinci boşluğa “Ne sıklıkla tempolu koşu yaparsın?” 

cümlesi ve üçüncü boşluğa ise B şıkkındaki “Hiçbir özel malzemeye ihtiyacın var mı? Soruları 

gelecektir; ancak C şıkkındaki “Genellikle nerede tempolu koşu yaparsın?” sorusu bu diyalogda 

kullanılamaz. 

CEVAP:C 

 

6- Soruda 100 erkek ve kıza hafta sonu yapmayı sevdikleri aktivite sorulmuştur ve bunun sonuçları 

verilmektedir. Buna göre doğru olanı bulmamız isteniyor. A şıkkındaki “Hem erkekler hem kızlar 

alışverişe gitmeyi arkadaşlarıyla buluşmaktan fazla tercih ederler” cümlesi, B şıkkındaki 

“Akrabaları ziyaret etmek erkeklerin favori aktivitesidir” cümlesi ve C şıkkındaki “Erkekler 

kızlardan daha çok egzersiz yapar” cümlesi yanlıştır; ancak “Kızlar erkeklerden daha az çevrimiçi 

oyun oynar” cümlesi ise grafiğe göre doğrudur. 

CEVAP:D 

  



7- Soruda Lucas ve erkek kardeşi için uygun olan aktiviteyi bulmamız istenmektedir. Sorudaki 

bilgilere baktığımızda Oliver’ın 12 yaşında olduğunu görmekteyiz. Demek ki bu aktivite 12 yaş için 

uygun olmalı. Ayrıca onlar sadece hafta sonu için müsaitler. Takım sporlarını da Oliver sevmiyor; 

ancak Oliver dışarıda yapılan etkinlikleri seviyor. Lucas ise doğada vakit geçirmeyi seviyor. Bu 

bilgilere göre en uygun etkinlik dağ yürüyüşü olmaktadır. 

       CEVAP:C 

 

8- Metinde verilen bilgilere göre bizden Oktay Sinanoğlu hakkında parçada olmayan bilgi 

istenmektedir. A şıkkındaki ödülleri, B şıkkındaki doğum tarihi ve C şıkkında eğitim konularında 

bilgi vardır; ancak D şıkkındaki icatları konusunda metinde bir bilgi yoktur. 

       CEVAP:D 

 

9- Soruda metine göre hangi sorunun cevabı bulunmamaktadır diye soruluyor. A şıkkındaki “Nerede 

doğmuştur?”, B şıkkındaki “O gençken ne üretmiştir?”, D şıkkındaki “Hasta olduktan sonra nasıl 

konuşmuştur?” sorularının cevapları mevcuttur; ancak C şıkkındaki “Ne zaman üniversiteden 

mezun oldu?” sorusunun cevabı metinde yoktur. 

       CEVAP:C 

 

10- Soruda verilen diyaloga göre muhabirin sormadığı soruyu bulmamız isteniyor. İlk boşluğa D 

şıkkındaki “Dünyadaki en önemli bilim adamı kimdir?”, ikinci boşluğa A şıkkındaki “Onun mesleği 

nedir?” üçüncü boşluğa C şıkkındaki “Onun başarıları nelerdir?” soruları gelecek; ancak B 

şıkkındaki “Hayatında kaç tane ödül almıştır?” sorusu bu diyalogda kullanılamaz. 

       CEVAP:B 

 











OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 
7. SINIF “FEN BİLİMLERİ” 1. DENEME ÇÖZÜMLERİ 

 
 

1. Hubble uzay teleskobu 1990 yılından bu yana uzayda çeşitli araştırmalar yapan bir 

teleskoptur. Bu açıdan uzay çalışmalarına önemli katkılar sağlamıştır. Ancak verilen metinden 

Hubble uzay teleskobunun uzaya fırlatılan ilk teleskop olduğu çıkarımını yapamayız.  

Bundan dolayı Cevap C seçeneğidir. 

 

2.  Görselleri verilen bitki ve hayvan hücrelerinden her ikisinde de hücre zarı bulunmaktadır ve 

hücre zarının görevi hücreyi dış etkilere karşı korumaktır. Hücre zarı canlı bir yapıdır.  

Bundan dolayı Cevap D seçeneğidir. 

 

3. Mayoz II’de kardeş kromozomlar kutuplara çekilir. Mayoz I’in sonunda kromozom sayısı 

korunur. Kalıtsal çeşitlilik için yapılan parça değişimi Mayoz I’de gerçekleşir.  

Bundan dolayı Cevap B seçeneğidir. 

 

4. Yerçekimi kuvveti Dünya’da ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artmaktadır. Görseldeki I, 

II ve III numaralı bölgelerde ağırlığı ölçülen X, Y ve Z cisimlerinin ağırlıklarının 

dinamometrelerde eşit olarak ölçülmesinin nedeni kütlelerinin farklı olması ya da yerçekimi 

farkından kaynaklanabilir. Bu bilgiler ile seçenekler incelendiğinde; 

Eğer cisimlerin kütleleri eşit olsaydı dinamometrelerdeki okunan değerler farklı olmalıydı, 

ölçümlerin hepsi II konumunda yapılsaydı; ağırlığı en fazla ölçülen X cismi olurdu. Ölçümlerin 

hepsi I konumunda yapılsaydı; ağırlığı en fazla olan X cismi olurdu. III numaralı kısımda 

cisimlerin kütleleri ölçülseydi X>Y>Z şeklinde olurdu. 

Bundan dolayı Cevap D seçeneğidir. 

 

5. Aslı çizdiği teleskopla farklı ışık kaynakları kullanmadığı için daha net görüntü elde edeceği 

yorumunu çıkaramayız.  

Bundan dolayı Cevap C seçeneğidir. 

 

6. Meteorlar ve asteroitler uzayda doğal bir şekilde vardır bu yüzden kirlilik oluşturmaz ayrıca 

aktif çalışmakta olan uydularda uzay kirliliğine yol açmazlar.  

Bundan dolayı Cevap C seçeneğidir. 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

 Bundan dolayı cevap D seçeneğidir. 

 



8. I, II ve III numaralı görseller mitoz bölünme ile ilgiliyken, IV numaralı görsel mayoz bölünme 

ile ilgilidir.  

Bundan dolayı Cevap D seçeneğidir. 

 

9. Ağaç Dünya ise dal Güneş değil Dünya’dan daha küçük bir gök cismi olabilirdi. Orman evreni 

temsil ediyorsa ağaç galaksiyi temsil edebilir. Yapraklar gezegeni temsil ediyorsa ağacın 

kendisi galaksi ya da evreni temsil edebilir.  

Bundan dolayı Cevap B seçeneğidir. 

 

 

10. 2. Yavru hücreler ile 1. Yavru hücrelerin genetik özellikleri birbirinden farklıdır. Bölünme 

sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayıları aynıdır. 1. Yavru hücreler oluştuktan sonra 

tekrar hücre bölünmesi gerçekleşmez. 1. Evrede gerçekleşen parça değişimi ile tür içi kalıtsal 

çeşitlilik sağlanır.  

Bundan dolayı Cevap C seçeneğidir. 

 

11. Zebranın vücudunda atom ve moleküller bulunur. Canlılık özelliğini gösteren en küçük parçası 

hücredir. Zebranın vücudundaki kalp kası bir doku örneğidir. Zebranın vücudunda çizgili kas 

dışında kalp ve düz kaslar da bulunur.  

Bundan dolayı Cevap C seçeneğidir. 

 

12. Yapay uydular ile; gökcisimlerini gözlemlemek, askeri amaçlı gözetleme ve bilimsel amaçlı 

canlı organizma taşınması işlemleri yapılabilir.  

Bundan dolayı Cevap D seçeneğidir. 

 

13. Görsel ve bilgi incelendiğinde yıldızların enerjilerinin sonsuz olabileceğine dair bir çıkarımda 

bulunulamaz. Karadelik oluşturan yıldızlar enerjileri sona erebilir.  

Bundan dolayı Cevap C seçeneğidir. 

 

14. 10 bölmeli olan dinamometrenin her bir bölmesi 8N ağırlığını ifade etmektedir. Şekil 1’de  

20N’luk cisim asıldığında dinamometrenin 4 bölmesi dışarı çıkıyor. Normalde  32 N’luk cisim 

asıldığında olması gerekirdi. Şekil 2’de 40 N’luk cisim asıldığında dinamometrenin 8 bölmesi 

dışarı çıkıyor. 8 bölmenin dışarı çıkması için 64N’luk cisim asılmalıydı. Bu durum 

dinamometrenin her 20 N’da, 12 N’luk hata yaptığını gösteriyor.  Dinamometreye 50 N’luk 

cisim asıldığında 10 bölmenin tamamı da görünür.  

Bundan dolayı Cevap C seçeneğidir. 

 

15. Teleskoplar aynalı ve mercekli olmak üzere iki çeşittir. Galileo gök yüzünü teleskopla ilk olarak 

inceleyen bilim insanıdır ancak teleskobu ilk yapan değildir.  

Bundan dolayı Cevap B seçeneğidir.  

 

16. Verilen gezegenlerin cisimlere uyguladığı çekim kuvvetleri incelendiğinde aynı cismin 

Jüpiter’de ağırlığının daha fazla olduğu görülür. Aynı cismin kütlesi ise her gezegende aynıdır. 

Bundan dolayı Cevap D seçeneğidir. 

 

 



17. 2. Evrede iğ iplikleri belirginleşir. 3. Evrede kromozomlar hücre merkezine dizilir. 4. Evrede 

kardeş kromatitler kutuplara çekilir. 5. Evrede ara lamel oluşumu değil boğumlanma olayı 

görülür.  

Bundan dolayı Cevap D seçeneğidir. 

 

18. K ve M bölümleri yapılarındaki merceklerden dolayı görüntü kalitesini iyileştirirler. 

Teleskobun gelişmişliği hakkında bir bilgiye varılamaz. P ve L bölümlerinin görüntü ayarı ile 

ilgili bir görevi yoktur.  

Bundan dolayı Cevap C seçeneğidir. 

 

19. K hücresi karaciğer hücresi olabilir ancak L hücresi mayoz bölünme geçirdiğinden üreme ana 

hücresi olmalıdır. Birinci olay mitoz bölünme olduğundan genetik çeşitlilik sağlanmaz. L 

hücresinde homolog kromozomlar görülür.  

Bundan dolayı Cevap D seçeneğidir. 

 

20. Safiye çantaları elinde sallamadan taşıdığı için fen anlamında iş yapmamıştır. Ali bebek 

arabasına uyguladığı kuvvet doğrultusunda arabayı hareket ettirdiği için fen anlamında iş 

yapmıştır.  

Bundan dolayı Cevap C seçeneğidir.  

 



OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 

7. SINIF “TÜRKÇE” 2. DENEME ÇÖZÜMLERİ 

 
1.SORU: 

Altı çizili olarak verilen “nihayet” sözcüğünün cümleye kattığı anlam “A” seçeneğindeki “sonunda” sözcüğünde 

vardır.  

Cevap:A 

 

2.SORU: 

Kızgınlık sözcüğü metinde gerçek anlamının dışında kullanılmıştır. 

Cevap:A 

 

3.SORU: 

Numaralanmış sözcük ve sözcük gruplarında incelendiğinde kurallı ve anlamlı olarak “İnsanlar önce para kazanmak 

için sağlıklarını sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler” cümlesine ulaşılır. 

Cevap:D 

 

4.SORU: 

II. cümlede “fakat” ifadesi, IV. cümlede ise “ama” ifadesi düşüncenin yönünü değiştirmiştir. 

Cevap:D 

 

5.SORU:   

A seçeneğindeki “yapıyorum” fiilinde biçim olarak şimdiki zaman kipi, anlam olarak ise geniş zaman kipi 

kullanılmıştır.  

Cevap:A 

 

6.SORU: 

II. cümlede Bekir’in görülen geçmiş zaman ve birinci çoğul şahısla çekimlediği fiil “bildik” olmalıdır. 

Cevap:B 

 

7.SORU: 

C seçeneğindeki “ tavşan ağzı” sözcüğü anlam değişmesine uğradığı için “tavşanağzı” şeklinde bitişik yazılmalıdır.  

Cevap: C 

 

8.SORU 

C seçeneğindeki cümle incelendiğinde bu cümlede soru anlamı olmadığı görülmektedir. 

Cevap:C 

 

 

  



9.SORU: 

Verilen metin incelendiğinde vitaminler ve vitaminlerin kullanımı ile ilgili bilgi verilmektedir. 

Cevap: B 

 

10.SORU: 

A seçeneğinde karşıtlık, B seçeneğinde benzetme, D seçeneğinde abartma söz sanatları vardır. 

Cevap: C 

 

11.SORU: 

Verilen metinde nazar boncuğu ile ilgili kültürün devam etmesi ile ilgili ne gibi çalışmalar yapıldığı anlatılmıştır. 

Cevap: B 

 

12.SORU: 

Verilen grafik incelendiğinde mutluluk seviyesinin en yüksek olduğu grup 65 yaş ve üzeridir.  

Cevap: D 

 

13.SORU:  

Seçeneklerdeki görseller incelendiğinde C seçeneğindeki görsel gerçekle bağlantısı olan bir resimdir. 

Cevap: C 

 

14.SORU: 

Verilen infografik incelendiğinde Abdurrahim Karakoç’un en önemli şiirinin “Mihriban” olduğuna dair hiçbir bilgi 

yoktur. 

Cevap: A 

 

15.SORU: 

Verilen metin  düşüncenin akışına göre “isteyen, istediğinde güzel konuşabilir.” cümlesiyle devam ettirilmelidir. 

Cevap: B 

 

16.SORU: 

Verilen metinde paylaşmanın kişiye çocuk yaşta kazandırılması gereken bir erdem olduğu vurgulanmaktadır. 

Cevap: B 

 

17.SORU: 

Verilen metne I ve II numaralı metinler eklendiğinde “betimle ve öyküleme” anlatım biçimlerinden yararlanılmış 

olur. Verilen metin “Tuzsuz şampuan ne işi yarar?” sorusuna cevap olarak söylenmiştir. 

Cevap: C 

 

18.SORU: 
 Metinlerde öyküleme ve tanımlama teknikleri ortak olarak kullanılmamıştır. 
Cevap: D 

 

19.SORU: 
Verilen metinde çocuklarda öz güven eksikliğinden bahsettiği için metne en uygun başlık Çocuklarda Öz Güven 
Eksikliği” olmalıdır. 
Cevap:A 



 

20.SORU: 

 

GÜNLER 

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi 

Basketbol Binicilik Futbol Müzik Okçuluk Resim 

 

Verilenler tabloya yerleştirildiğinde basketbol kursu çarşamba günü olamaz. 

Cevap: D 

 

 

OMAGE TÜRKÇE 7. SINIF DENEME 2 ÇÖZÜMLERİ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A A D D A B C C B C B D C A B B C D A D 

 



OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 

7. SINIF “SOSYAL BİLGİLER” 2. DENEME ÇÖZÜMLERİ 
 

1. Etkili iletişim kurarken güler yüz kullanmak iletişimi olumlu etkiler. 

Cevap: A 

 

2.  

I. Duru’nun okula giderken merdivenleri süpüren apartman görevlisine kolay gelsin demesi: Sözlü 

II. Ceyda’nın yabancı dilini geliştirmek için mektup arkadaşı edinmesi: Yazılı 

III. Zeynep’in sınıfa girdiğinde sınıf arkadaşının ona suçlar gözle baktığını fark etmesi: Sözsüz 
IV. Beyza’nın bayramda akrabalarına e-posta atması: Yazılı 

Cevap: B 

 

3.  

I. Bölgede asayişin ve huzurun sağlanması amaçlanmıştır. 
II. Göç edenlere ekonomik destek sağlanmıştır. 
III. Bölgeye Türk İslam kültürü yayılmaya çalışılmıştır. 

Osmanlı Devleti İskan Politikası ile yukarıdaki yargıların tamamını amaçlamıştır.  

Cevap: D 

 

4.  

Görseldeki bilgilere bakarak Siber zorbalığa maruz kalmamak için sosyal medyanın kullanılmaması gibi bir çıkarımda 

bulunulamaz.  

Cevap: D 

 
5.  
Kişisel çıkarların ön planda tutulması Basın yayın ilkeleri arasında yer almaz. 
Cevap: A 
 

6. 
Paragrafta Rönesans’tan önce hiçbir bilimsel çalışmanın yapılmadığı bilgisi doğru değildir. Çünkü Türk-İslam 

Devletleri’nde Rönesans’tan önce birçok bilimsel faaliyetler yapılmıştır.  

Cevap: B 

 

7.   
Fethedilen yerlerde yaşayan halk kısa sürede Osmanlı yönetimini kabul etmiştir: Hoşgörü politikası 
Ahiler, esnaf ile devlet arasındaki ilişkileri yürütmüşlerdir: Sosyal yapı 
Osmanlı Devleti’nin Bizans sınırında olması, Balkanlara yakın olması: Coğrafi konum 
Osmanlı Devleti planlı politikalar ile fethedilen yerlere Türk ailelerini yerleştirmiştir. Bu durum fethedilen yerlerin 
hızla Türk yurdu haline gelmesini sağlamıştır: İskan politikası 
Cevap:C 

 
  



8.   
Paragrafa göre Osmanlı Devleti’nde herkes misafir ağırlamak zorunda değildir. Osmanlı  konuksever bir toplumdur 
fakat herkesi misafir etme zorunluluğu yoktur. Gönüllü yapılan bir iştir. 
Cevap: A 

 
9. 
I. İklim koşulları: ılıman iklimin etkili olması ifadesi 
II. Ekonomik faaliyetler: Deniz yolları ticaretini kontrol etmesi ifadesi 
III. Su kaynaklarına yakınlık: Kapadokya’nın su havzası içinde olması ifadesi 
IV. Turizm faaliyetleri: Paragrafta turizm ile ilgili herhangi bir ifade yoktur. 
Cevap: C 

 

10.  

I. İlköğretim zorunlu hale getirilerek modern okullar açılmış, yurtdışına öğrenci gönderilmiştir: Eğitim 
II. Devlet memurlarına; pantolon, ceket giyme ve fes takma zorunluluğu getirilmiştir: Sosyal 
III. Yeniçeri Ocağı kaldırılarak yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kurulmuştur: Askeri 
IV. Divan-ı Hümayun kaldırılarak yerine bakanlıklar kurulmuştur: Siyasi 

Cevap: D 



OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 
7. SINIF “DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ” 2. DENEME ÇÖZÜMLERİ 

 
1.SORU: Verilen metinde kurban ibadetinin yardımlaşmaya olan etkisi verilmiş ve bu metinle ilgili 

olan ayet sorulmuştur. “C” seçeneğinde verilen metin ile ilişkilidir.  

Cevap: C 

2.SORU: Sorunun öncüllerinde maddeler halinde özellikleri verin sure “Nas Suresi” dir. Doğru cevap 

“A “seçeneğidir.  

Cevap : A 

3.SORU: Soru ahiret hayatının aşamalarının doğru sıralanması becerisini istemektedir. Yer değişmesi 

istenen iki kavram “Ölüm ve kıyamet” kavramlarıdır. Doğru seçenek “D” seçeneğidir. 

Cevap: D 

4.SORU: Verilen metinde vurgulanan kavramın bulunması istenmek de, bu kavramın hangi 

seçenekteki ayet de yer almadığı sorulmaktadır. ‘’D’’ seçeneğinde vurgulanan kavram 

bulunmamaktadır. Cevap “D” seçeneğinde yer almaktadır. 

Cevap: D 

5.SORU: Soruda Umre ibadeti ile ilgili öncüller verilmiş ve bu ibadetin bulunması istenmiştir. Doğru 

cevap “B” seçeneğidir. 

Cevap: B 

6.SORU: Soruda haccın yapılışı ile ilgili sıralama yapılması istenmiştir. Doğru sıralama ihrama girme ile 

başlayıp , ihramdan çıkma ile biten seçenek olan  “C” seçeneğinde yer almaktadır. 

Cevap: C 

7.SORU: Soruda verilen üç farklı hadis ile vurgulanan mesaj ile örtüşen seçenek istenmiştir. Doğru 

cevap “B” seçeneğidir. 

Cevap: B 

8.SORU: Soruda verilen bilgilere göre ulaşılamayacak yorum istenmiştir. “Ahireti yalnızca iyilerin 

görebileceği” yorumuna verilen bilgilerden ulaşılamaz. Doğru cevap “A” seçeneğidir. 

Cevap: A 

9.SORU: Soruda Verilen metinde vurgu yapılan kavram istenmektedir. Doğru kavram “Gayb” dır. Bu 

kavram “A” seçeneğinde yer almaktadır. 

Cevap: A 

10.SORU: Soruda Öncüllerdeki bilgilerle tanıtılan peygamberin bulunması istenmektedir. Hakkında 

bilgi verilen peygamber Hz. İsmail’dir. Doğru cevap “C” seçeneğinde yer almaktadır. 

Cevap: C 

 

 

 



OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 

7. SINIF “İNGİLİZCE” 2. DENEME ÇÖZÜMLERİ 

 
1-  Soruya baktığımızda Mr. Clark isimli öğretmenin öğrencilerine uyguladığı anketi görmekteyiz. Bu 

ankete göre doğru olmayan cümleyi bulacağız. A şıkkında “Jack insanları güldürür ve eğlendirir” 

cümlesini anketteki 5. Sorudan çıkarıyoruz. C şıkkında “Jack insanlarla olduğunda rahat hisseder” 

cümlesini anketteki 1. Cümleden çıkarıyoruz. D şıkkındaki “Jack cömert ve dürüst bir kişidir” cümlesini 

anketteki 4. Cümleden çıkarıyoruz. B şıkkındaki “Jack genellikle bireysel aktiviteleri tercih eder” 

cümlesi anketteki cevaplardan çıkarılamaz. 

CEVAP:B 

 

2-Sorudaki metinde bir kişinin babası hakkında yaptığı Facebook paylaşımını görmekteyiz. Buna göre 

hangi sorunun cevabı bu metinde bulunmamaktadır sorusuna yanıt aramaktayız. D şıkkındaki 

“Watson’un milleti nedir?” sorusunun cevabı metinde yer almamaktadır. 

CEVAP:D 

 

3-Soruda ünlü bir spor şirketinin gençlere ve yetişkinlere sorduğu favori spor sorusunun sonuçları 

verilmektedir. Buna göre yanlış olan cümleyi bulmamız isteniyor. B seçeneğindeki “Bisiklete binmek 

gençlerin ve yetişkinlerin favori aktivitesidir” cümlesi yanlıştır. 

CEVAP:B 

 

4-Soruda Juventus ve Barcelona futbol kulüpleri arasında oynanan Avrupa Şampiyonlar Ligi yarı final 

maçlarının iki maçlık serideki sonuçları verilmektedir. Buna göre doğru olmayan cevabı bulacağız. A 

seçeneğinde “Skor ikinci maçta beraberedir”, B seçeneğinde “ Barcelona ilk maçta kazanmıştır” ve C 

seçeneğindeki “Cristiano Ronaldo iki maçta da gol atmıştır” cümleleri doğrudur. D seçeneğindeki 

“Juventus ilk maçta rakibini yenmiştir” cümlesi yanlıştır. 

CEVAP:D 

 

5-Soruda bize bir zaman çizelgesi içinde olaylar verilmektedir. Bu olaylara baktığımızda A şıkkındaki 

“Steve Jobs ilk iPhone yaptıktan 4 yıl sonra ölmüştür” cümlesinin doğru olduğunu görmekteyiz. 

CEVAP:A 

 

6-Soruda iki kişi arasında geçen konuşmayı tamamlayamayan soru cümlesi sorulmaktadır. İlk boşluğa 

B seçeneği ( Ne zaman ve nerede doğmuştur?), ikinci boşluğa A seçeneği (Eğitim yaşantısı nasıldı?), 

üçüncü boşluğa D seçeneği( En büyük başarısı neydi?) gelecektir. C seçeneğindeki “Çocuklarını nerede 

büyütmüştür?” sorusunun cevabı yoktur. 

CEVAP:C 

 

  



7-Soruda bu metine olabilecek en iyi başlık sorulmaktadır. Metine bakıldığında hayvanların dünyanın 

önemli parçasını oluşturduğu ve günden güne yok olma tehlikesi yaşadığından bahsedilmektedir. 

Buna göre olabilecek en iyi başlık A seçeneğidir.(Vahşi yaşamı koru!)  

CEVAP A 

 

8-Soruda Michael ve arkadaşlarının hayvan tahmin etme oyunu oynadığından bahsedilmektedir. 

Buna göre oynadıkları oyunda hangi hayvan hakkında konuştuklarını bulacağız. Diyaloga baktığımızda 

yok olma tehlikesi altında olmadığı, Afrika ormanlarında yaşadığı, güçlü pençeleri olduğu ve 

ormanların kralı olarak bilindiğinden bahsedilmektedir. 

CEVAP:C 

 

9-Soruda Barney isimli kişinin çoğu zamanını televizyon izleyerek geçirdiğinden ve dün de dört tane 

televizyon programı izlediğinden bahsedilmektedir. Bu programlara baktığımızda Barney’in haberler, 

sohbet programı ve yarışma programı izlediğini, ama B şıkkındaki korku filmi izlemediğini 

görmekteyiz. 

CEVAP:B 

 

10- Soruda 4 tane farklı televizyon kanalının hafta içi yayın akışını görmekteyiz. Peter ve babası 

arasındaki diyalog ve bu yayın akışına bakarak birlikte izleyebilecekleri bir program bulmamız 

isteniyor. Peter durum komedisi (sitcom) ve spor programları izlemeyi tercih etmektedir. Babası ise 

eve 7.30 gelmektedir ve eğlenceli televizyon dizileri şeyler izlemeyi istemektedir. Buna göre saat 

7.30’dan sonra eğlenceli program yayınlayan kanal 3’dür. Kanal 3 sitcom (durum komedisi) bu 

duruma uymaktadır. 

CEVAP:C 

















OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 
7. SINIF “FEN BİLİMLERİ” 2. DENEME ÇÖZÜMLERİ 

 
 

 

1. modeller incelendiğinde S elementi Sarı renkte, O elementi Kırmızı renkte, H elementi Yeşil renkte, 
N elementi Mavi renktedir. 
I. H2SO4 molekülü oluşturmak için 4 kırmızı,2 yeşil,1 sarı top kullanmalıdır. 
II. NH3 molekülünü oluşturmak için 1 mavi,3 yeşil top kullanmalıdır. 
III. NO2 molekülü oluşturmak için 2 kırmızı ,1 mavi top kullanmalıdır. 

Bundan dolayı cevap B seçeneğidir. 

 

2.  Selin, NH3’ün molekül modelini bilmiyor. NaCl kullanım alanlarını biliyor. C2H5OH ün hem molekül 

modelini hem de kullanım alanını bilmiyor.  

Bundan dolayı cevap D seçeneğidir. 

 

3.  Yelkenleri gemilerin büyük yelken kullanmaları hava sürtünmesini artırmak içindir. Diğer 

seçenekler sürtünme kuvvetini azaltmayı amaçlamaktadır.  

Bundan dolayı cevap C seçeneğidir. 

 

4. Ağırlıkları aynı olan arabaların farklı yüksekliklerden aşağıya doğru bırakıldıklarında düzlüğe 

indiklerinde hızlarının farklı olmasının nedeni harekete başladıklarında potansiyel enerjilerinin farklı 

olmasıdır. Yüksekten bırakılan araba daha fazla potansiyel enerjiye sahip olduğu için daha fazla 

kinetik enerjiye dönüşümü daha fazla olur.  Gergin bir yaydan çıkan okun, daha az gerilerek atılan 

aynı oktan daha hızlı gitmesi esneklik potansiyel enerji ile ilgilidir. Aynı hızla giden otobüs ile 

motosikletten, otobüsün daha fazla enerjiye sahip olması kinetik enerjiye kütlenin etkisinden 

dolayıdır. Tahterevalliye binen iki arkadaştan ağır olanın aşağıda kalması kütle ile ilgilidir. Yüksek ve 

alçak dallarda bulunan özdeş iki elmanın yere düşmesi sırasında yüksekten düşenin daha çok zarar 

görmesi potansiyel enerji de yükseklik ile ilgilidir.  

Bundan dolayı cevap C seçeneğidir. 

 

5.  hücre canlı bir varlıktır. Hücre teorisi zaman içerisinde değişikliğe uğramıştır. Geçmişten günümüze 

hücrenin yapısı değişmemiştir. Tüm canlılar çok hücreli değildir.  

Bundan dolayı cevap B seçeneğidir. 

 

6.  Maddenin özelliğini gösteren en küçük parçası atomdur. Atomun çekirdeğinde proton ve nötronlar 

bulunur.  

Bundan dolayı cevap B seçeneğidir. 

 

7.  görselde verilen olay mayoz bölünmedeki parça gen değişimidir. Bu değişimin gerçekleştiği evre D 

seçeneğinde gösterilmiştir.  

Cevap D seçeneğidir. 

 

8. I,II ve IV numaralı görseller hava sürtünmesi ile ilgiliyken III numaralı görsel sıvı direnci ile ilgilidir.  

Bundan dolayı cevap C seçeneğidir.  

 

9. Elementler birleşerek yine saf yapıya sahip bileşikleri oluştururlar. Azot elementi N harfi ile 

gösterilir. İnsan vücudunda elementler saf maddelerdir. Görselde verilen oranlamalar kişilere göre 

değişiklik gösterebilir.  



OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 
7. SINIF “FEN BİLİMLERİ” 2. DENEME ÇÖZÜMLERİ 

 
 

 

Bundan dolayı cevap B seçeneğidir. 

 

10.    

                   ● (Doku) Bazı özel görevleri üstlenmiş ve özel şekillere sahip olan ■’lerin oluşturduğu 
topluluklara denir. 

                 ▲(Sistem) ★’ların bir araya gelerek oluşturduğu yapıdır. 
                 ■  (Hücre)Canlıları oluşturan en küçük yapı birimidir. 

                 ★(organ) ●’lerin birleşerek oluşturduğu yapıdır. 
                       (organizma)  Bu yapının içerisinde çok sayıda ▲ bulunur. 

Sistemler birleşerek organizmayı oluştururlar.  

Bundan dolayı cevap C seçeneğidir. 

 

11. her üç manavda eşit kütlede sebze meyve almış olsa da Refik Bey’in yaşadığı yerde yer çekimi 

kuvveti fazla olduğu için aldığı ürünlerin ağırlığı fazla olacaktır. bu durum Refik Bey’in diğer 

manavlardan daha fazla kar etmesine neden olmaktadır.  

Bundan dolayı cevap C seçeneğidir. 

 

12. bilim insanları ve atom modelleri incelendiğinde doğru eşleştirme A seçeneğindeki gibi olduğu 

görülmektedir.  

Bundan dolayı Cevap A seçeneğidir. 

 

13. uygulanan kuvvet ile iş arasındaki ilişkinin araştırılabilmesi için seçilecek iki düzenek arasındaki tek 

farkın uygulanan kuvvet olması gerekmektedir. Cismin aldığı yol ile yapılan iş arasındaki ilişkinin 

araştırılabilmesi için seçilecek olan düzenekler arasında tek farkın yol olması gerekmektedir. Bundan 

dolayı cevap A seçeneğidir.  

 

14.  eşit kollu terazi ile cisimlerin kütleleri ölçülür ve bu durum Dünya’nın her yerinde aynıdır. 

Dinamometrenin gösterdiği değer bulunulan yerdeki yer çekim kuvvetine bağlıdır bundan dolayı 

gezegen değişikliği dinamometrede okunan değeri etkileyebilir.  

Bundan dolayı cevap A seçeneğidir. 

 

15.  görseller incelendiğinde 2. Öğrencinin çantasına uyguladığı kuvvet doğrultusunda hareket 

ettirdiği için fiziksel anlamda iş yapmıştır. 1. Öğrencinin cisme uyguladığı kuvvet yukarı doğru iken 

hareket doğrultusu yatay olduğundan fiziksel anlamda iş yapmamıştır.  

Bundan dolayı cevap B seçeneğidir. 

 

 

 

  



OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 
7. SINIF “FEN BİLİMLERİ” 2. DENEME ÇÖZÜMLERİ 

 
 

 

16. Aslı ilk sorunun cevabındaki gazın hidrojen olduğu bilmiştir ancak elementin sembolünü yanlış 

söylemiştir. Kerem bor elementinin sembolünü doğru, kullanım alanını yanlış söylemiştir. Aslı Argon 

elementi ile ilgili yanlış bilgilere sahip. Aslı’nın Kerem’e sorduğu sorunun cevabı Silisyum sembolü 

Si’dir.  

Bundan dolayı cevap D seçeneğidir. 

 

17.  X ve Z aynı cins atomlardan oluşmuştur. Y molekülü iki farklı atomdan oluşmuştur. Z molekülü bir 

element örneğidir.  

Bundan dolayı cevap B seçeneğidir. 

 

18. 1. Durumda hareket halindeki K bilyesinin kinetik enerjisi artarken 2. Durumda azalmaktadır. 

Sistemler sürtünmesiz olduğu için toplam enerji sabittir. Sürtünmeler önemsiz olduğu sistemlerde 

enerjiler tam olarak birbirine dönüşebilir.  

Bundan dolayı cevap C seçeneğidir. 

 

19.  galaksiler arası yolculuk ile ilgili görsellerden yola çıkılarak yorum yapılamaz.  

Bundan dolayı cevap B seçeneğidir. 

 

20.  homojen karışımlar özelliği her yerinde aynı olan karışım türleridir. Görseller incelendiğinde sirke 

ve şekerli çay bu özelliğe uymaktadır.  

Bundan dolayı cevap C seçeneğidir. 



OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 

7. SINIF “TÜRKÇE” 3. DENEME ÇÖZÜMLERİ 

 
1.SORU:  

Metindeki altı çizili sözcükler incelendiğinde, 

Habitat: yer 

Fosil: taşıl 

Prensip : ilke 

Sözcüklerine karşılık gelmektedir. 

Cevap: A 

 

2.SORU:   

Sözcükler arasındaki kavram ilişkilerine baktığımızda, 

Mesaj, araçlar, konuşma: iletişim 

Sorun, kalabalık, dönüşüm: kent 

Salon, gösterim, izleyici: sinema sözcüklerini çağrıştırmaktadır. 

Cevap: B 

 

3.SORU:  

Öneri cümleleri, yol göstermek veya fikir vermek amacıyla kurulan cümlelere denir. Verilen seçenekler 

incelendiğinde D seçeneğinin öneri cümlesi olduğu görülmektedir. 

Cevap: D     

 

4.SORU:  

I. Sitem 

II. Varsayım 

III. Kaygı 

IV. Karşılaştırma 

V. Öneri 

Cevap: B 

 

5.SORU: 

“Hayatımızdaki problemleri çok fazla dert edinmeyin, çünkü okun daha çok ileriye gitmesi için yayda daha fazla 

geriye çekilmesi gerekir.” cümlesini en iyi ifade eden cümle C seçeneğindeki ifadedir. 

Cevap: C 

 



6.SORU:  

A seçeneğindeki Nasıl üzülür? : soru zarfı 

B seçeneğindeki dalıp alıp: durum zarfı 

D seçeneğindeki yan yana: durum zarfı 

Cevap: C 

 

7.SORU:  

Verilen kurallar doğrultusunda a seçeneğindeki  “ Milli marş yazma yarışmasına Mehmet Akif Ersoy’da katılmış. “ 

Cümlesindeki “ de “ bağlaç olduğu için ayrı yazılmalıdır.  

Cevap: A 

 

8.SORU  

17.30 saat ve dakikaları ayırmak için  

16.05.2019 tarihlerin yazımında gün, ay arasına 

Bu heyecanı iyice arttırıyordu. cümlesinde ise tamamlanmış cümlelerin sonuna konmuş. 

Cevap: C     

 

9.SORU:  

Verilen metinlerin özelliği incelendiğinde 

B: Anı 

C: Anı 

D: sohbet  özelliği taşımaktadır. 

Cevap: A 

 

10.SORU:  

Verilen bilgilerdeki söz sanatları incelendiğinde B seçeneğindeki damlasındaki bir okyanus ifadesi abartma; aydınlık 

ve karanlık var bu dünyada ifadesi ise tezat sanatına örnektir. 

Cevap: B 

 

11.SORU:  

Verilen bilgiler incelendiğinde D seçeneğindeki grafik öncüllerle uyuşmaktadır. 

Cevap: D 

 

12.SORU:  

Verilen metinle bilgililerle görseller eşleştirildiğinde D seçeneğindeki görsel özelliklerle uyuşmamaktadır. 

Cevap: D 

 

13.SORU:  

Metindeki bilgilerle seçenekler eşleştirildiğinde IV numaralı cümlede gerçekleşmemiş bir beklentiye yer verilmiştir. 

ifadesi yanlıştır. 

Cevap: D 

 



14.SORU:  

Verilen bilgiler doğrultusunda  

A seçeneği I. görselle 

B seçeneği III. görselle 

D seçeneği ise IV. görselle uyuşmaktadır. 

Cevap: C 

 

15.SORU: 

Metnin konu bütünlüğüne baktığımızda olimpiyatlar ve olimpiyatların özelliklerinden bahsedilmiştir. II numaralı 

cümle metnin akışını bozmaktadır. 

Cevap: A   

 

16.SORU:  

Numaralandırılmış cümleler kurallı ve anlamlı bir şekilde sıralandığında III-I-II-IV şeklinde olmaktadır. 

Cevap: A   

 

17.SORU: 

Her yaştan insanın yapabildiği bireysel bir spor dalı olan triatlon, açık alanda gerçekleştirildiği için sporcular en çok 

hava şartlarından etkilenir. :karşılaştırma 

 Sporcular 1,5 km yüzer, 40 km sonra bisiklete biner ve 10 km koşar. : sayısal verilerden yararlanma 

Yarışırken rüzgâr, yağmur, dalgalı deniz ya da soğuk hava sporcuları zorlayabilir. : örnekleme 

Cevap: B   

 

18.SORU:  
Metne bakıldığında bir öz eleştiri yapmasa da bu durumdan vazgeçemediğini ifade etmektedir. Yani içinde 

bulunduğu durumu sevmese de bırakmakta güçlük çekmektedir. 

Cevap: D 

   

19.SORU 
“İşitme organının kapasitesi doğrultusunda bütün sesler işitilebilir ancak bir şeyin dinleniliyor olması için bir 
odaklanma ve anlamlandırma sürecinden bahsedebiliyor olması gerekir.” cümlesinden hareketle baktığımızda D 
seçeneğinin doğru olduğu gözükmektedir. 
Cevap: D 

 



20.SORU:  

I. Sarı araba 

II. Siyah araba 

III. Mavi araba 

IV. Beyaz araba 

V. Kırmızı araba 

Kesinlikle yanlış olan sarı araba II numaralı park yerinde olmayacaktır. 

Cevap: A 

 

OMAGE TÜRKÇE 7. SINIF DENEME 3 ÇÖZÜMLERİ 
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A B D B C C A C A B D D D C A A B D D A 

 



OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 
7. SINIF “SOSYAL BİLGİLER” 3. DENEME ÇÖZÜMLERİ 
 

1. Verilen paragrafta fenomenin göz teması kurmadığını, ses tonuna dikkat etmediğini aynı zamanda jest 

ve mimiklerine dikkat etmediğini çıkartabiliyoruz. Fakat can kulağıyla dinlemek tüm dikkatini 

karşındakine vermektir ve iletişim hatası değildir. 

CEVAP:D 

 

2. Verilen öncüllerde askeri yönden önemli kent ve kasabalara Türk boylarının yerleştirilmesinden 

bahsediyor asker yerleştirilmesinden değil yani III. Öncüle ulaşamıyoruz. Diğer öncüllere ulaşabiliyoruz. 

CEVAP:C 

 

3.  Soruda, Lale Devri’nde Avrupa’da elçilik açılması uluslararası ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini, itfaiye 

teşkilatı ise Avrupa’nın yakından tanınmasını kanıtlar, matbaa ve kağıt ise eğitim faaliyetlerinin 

kolaylaşacağı anlamına gelir. 

CEVAP:D 

 

4. Osmanlı’da yabancının karnını doyurmak misafirperverliğe, farklı milletleri ayırmamak hoşgörüyü, 

kadınların birlikte iş yapması dayanışmayı kanıtlar. 

CEVAP:D 

 

5. Paragrafın geneline bakıldığında uygun iklim koşulları, doğal barınak ve korunma, Çarşamba ırmağından 

dolayı su kaynaklarına ulaşılabilir. Fakat tarih öncesi devirlerde avcı toplayıcı toplumlarda iş 

olanaklarından söz edilemez. 

CEVAP:C 

 

6. Haritada işaretli alanlardan I numaralı alanda yani Çukurova yöresinde yükselti az iklim uygun ve tarım 

verimliliği fazladır. 

 CEVAP:A 

 

7. Paragrafta kalıcı göçten bahsedilmektedir. Şıklara baktığımızda ise Giresun’a fındık toplamaya gitmek 

mevsimlik göç içinde değerlendirilir. 

CEVAP:D 

 

8. Otomasyon ile ilgili paragraf yorumlama sorusunda dünyanın bugün geldiği noktada otomasyona 

geçilmesi gerekliliğinden bahsediliyor. Üretimin her aşamasında geçilmesiyle ilgili bir bilgi verilmiyor. 

CEVAP:C 

 

9. I. II. ve III. öncülde afişle ilgili yorumlara yer verilmiştir. IV. Öncülle ilgili bir yorumlama yapılamaz. 

CEVAP:C 

 

10. Türk İslam bilginleri ile ilgili verilen bilgilerden İslam dinini yayma çabalarına ulaşamayız fakat farklı 

alanlarda çalışmış olmaları, günümüzde halen isimlerinden söz ettirmeleri, bilimsel birikime katkı 

sağlamaları diğer öncüllerin kanıtıdır. 

CEVAP:A 



OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 
7. SINIF “DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ” 3. DENEME ÇÖZÜMLERİ 

 
1.SORU: Verilen ayette ve parçada meleklerin sayılarının tam olarak bilinmediği belirtilmiştir. Kur’an-ı Kerim ve 

Sünnette meleklerle ilgili bilgiler verildiği ifade edilmiştir. Şıklarda meleklerden bazılarının ismi ve görevi 

verilerek doğru eşleştirilmesi hedeflenmiştir. Görevi yanlış eşleştirilen melek Mikail’dir. Mikail isimli meleğin 

görevi doğa olaylarını yönetmektir. 

Cevap: D 

 

2.SORU: Semud kavmine Peygamber olarak gönderilen ve kayanın içinden deve çıkarma mucizesini gösteren 

Peygamber sorulmuştur. Hakkında bilgi verilen peygamber Hz. Salih’tir(a.s.). 

Cevap: D 

 

3.SORU: Parçada Peygamberimizin (s.a.v.) insanlar için rol model olduğundan bahsedilmiştir. Parça onun insani 

yönü ile alakalıdır. Soruda parçaya göre farklı yönü sorulduğu için A, B ve D şıklarında insani yönü, C şıkkında ise 

Peygamberimizin (s.a.v.) peygamberlik yönü ile ilgilidir. 

Cevap: C 

 

4.SORU: Soruda hakkında bilgiler verilerek peygamber sorulmuştur. Babasız dünyaya gelen, annesi Hz. Meryem 

olan ve kendisine İncil verilen peygamber Hz. İsa’dır. 

Cevap: B 

 

5.SORU: Soruda verilen ayetlerde ahiret hayatının aşamalarının bulunması hedeflenmiştir. Ayetlerde B, C, ve D 

şıklarındaki kavramlara vurgu yapılmıştır. A şıkkındaki “Araf” kavramına vurgu yoktur. 

Cevap: A 

 

6.SORU: Soruda Hac ibadetinin önemi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Parçada anlatılmak istenen ile hadisler 

arasında ilişki kurulması hedeflenmiştir. A,B,D, şıklarındaki hadisler Hac ibadetinin önemi ile ilgili olup, C 

şıkkındaki hadis ise Hac ibadetinin nasıl yapılacağı ile ilgilidir. 

Cevap: C 

 

7.SORU: Soruda ayetlerinin anlamı verilen sure Felak suresidir. 

Cevap: C 

 

8.SORU: Soruda verilen öncüllerde Umre ibadeti ile ilgili bilgiler verilmiş ve hatalı bilginin tespit edilmesi 

hedeflenmiştir.  I, II, ve III numaralı öncüllerde Umre ile ilgili verilen bilgiler doğru olup, IV numaralı öncülde 

“Arafat’ta vakfe yaptı” ifadesi yanlış bir bilgidir. Umre de vakfe yoktur. 

Cevap: D 

 

9.SORU: Soruda En’am Suresinin 162. Ayeti verilerek ana düşüncesinin bulunması hedeflenmiştir. Ayette 

vurgulanan düşünce “İbadetleri samimi olarak Allah(c.c.) rızası için yapmaktır.” 

Cevap: B 

10.SORU: Soruda Kanuni Sultan Süleyman döneminde önemli rolü olan “Adalet kasrı” hakkında bilgi verilerek 

kanunların ve adaletin önemi vurgulanmıştır. Şıklarda verilen ayet ve hadislerle de ilişkilendirilmesi 

hedeflenmiştir. B, C, ve D şıkları parça ile ilişkilendirilebilirken A, şıkkı parça ile ilişkilendirilemez. 

Cevap: A 

 



OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 

7. SINIF “İNGİLİZCE” 3. DENEME ÇÖZÜMLERİ 
 

1- Soruda verilen bilgilere göre hangisi seçeneğin cümleyi tamamlayamayacağı sorulmaktadır. 

Metinde Seda isimli kişi anlatılmaktadır. A şıkkında dışa dönük olduğu, B şıkkında sağlıklı bir 

yaşam sürdürdüğü ve D seçeneğinde neşeli bir kişi olduğu bilgileri doğrudur; ancak C şıkkında 

Eda’dan kısa olduğu bilgisi yanlıştır. 

CEVAP:C 

 

2- Metinde Sude Ekici isimli bir kişi anlatılmaktadır ve hangi sorunun cevabının bu metinde olmadığı 

sorulmaktadır. A şıkkındaki “Sude ne sıklıkla basketbol oynar”, B şıkkındaki “O hangi bölümde 

okuyor?” ve C şıkkındaki “Ailesi nerede yaşıyor?” sorularının metinde cevabı vardır; ama D 

şıkkındaki “Onun kişisel antrenörü kimdir?” sorusunun cevabı yoktur. 

       CEVAP:D 

 

3- Soruda WhatsApp mesajlaşmasını hangi soru tamamlamaz diye sorulmaktadır. İlk boşlukta C 

şıkkındaki “O nerede doğdu?”, ikinci boşlukta D şıkkındaki “Onun mesleği neydi?” ve üçüncü 

boşlukta ise “O hangi konularda çalışmıştır?” soruları kullanılacaktır. B şıkkındaki “O nerede 

öldü?” sorusu bu mesajlaşmada kullanılamaz. 

CEVAP:B 

 

4- Soruda Alper adlı öğrencinin nesli tükenmiş olan hayvanlar ile ilgili çalışması verilmektedir ve 

bizden buna göre doğru olan cümleyi bulmamız istenmektedir. A şıkkındaki “Bir mamut 

dinozordan daha ağır ve daha büyük değildir.” cümlesi doğrudur. 

CEVAP:A 

 

5- Soruda İngilizce öğretmeni olan Lara Boost isimli kişinin öğrencilerin televizyon programı 

tercihleri hakkında yapmış olduğu soruların sonuçlarını görmekteyiz. Buna göre yanlış cümleyi 

bulacağız. B seçeneğinde “Erkekler soru yanıtlamayı kızlardan daha çok tercih eder.” Cümlesi 

yanlıştır. Bu cümleye göre yarışma programına bakmamız gerekmektedir. Bu bilgi yanlıştır. 

CEVAP:B 

 

6- Soruda kişilerin verdikleri bilgiye göre hangi televizyon programından bahsedilmediğini 

sormaktadır. Diana isimli kişi sohbet programından, Carla isimli kişi kovboy filminden, Steve isimli 

kişi haber programından ve Linda isimli kişi hava durumundan bahsetmektedir; ancak televizyon 

dizisinden bahsedilmemektedir. 

CEVAP:A 

 

7- Soruda verilen davetiyeye göre verilmeyen bilgiyi bulmamız istenmektedir. A şıkkındaki tarih, B 

şıkkındaki yer, D şıkkındaki etkinliğin ne olduğu davetiyede mevcuttur; ama partide yapılacak olan 

aktiviteler davetiyede yoktur. 

CEVAP:C 



8- Soruda verilen WhatsApp mesajlarına göre Anna’nın sorusu ile ilgili olmayan cevabı bulmamız 

istenmektedir. Mesajda Anna bir kostüm partisi düzenlemek istediğinden ve ona yardım edecek 

birinin olup olmadığından bahsetmektedir; ama Leila mesajında pasta yapabileceğini ve mumları 

getirebileceğini yazmaktadır. Anna’nın mesajı ile ilgili bir cümle değildir bu. 

CEVAP:D 

 

9- Soruda Linda ve Ece telefon görüşmesi yapmaktadır. Burada hangi sorunun cevabı yoktur diye 

sorulmaktadır. A şıkkındaki “Linda’nın gelecek hayalleri ne?”, B şıkkındaki “Ece neden bir hayvan 

koruyucusu olmak istiyor?” ve C şıkkındaki “Linda başarılı olacağına inanıyor mu?” sorularının 

diyaloglarda cevapları vardır; ancak D şıkkındaki “Ece gelecekte nerede çalışmak istiyor?” 

sorusunun cevabı yoktur. 

CEVAP:D 

 

10- Sorudaki metine göre olabilecek en iyi başlığı bulmamız istenmektedir. Parçanın geneline 

baktığımızda bize robotların gelecekte eğitim dünyasında ne gibi bir role sahip olacağı 

anlatılmaktadır. B seçeneğindeki “Robotlarla Eğitim” başlığı tam da buna uymaktadır. 

CEVAP:B 
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OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 

7. SINIF “FEN BİLİMLERİ” 3. DENEME 

ÇÖZÜMLERİ 
 

1. Öğrencilerden Ahmet’in verdiği bilgilerden hepsi doğrudur.   

N: Azot elementidir ve havada %78 oranında bulunur. 

O: Oksijen elementidir ve canlıların solunumda kullandığı gazdır. 

F: Flor elementidir. Diş ve kemik gelişimi için önemlidir. 

Bu nedenle cevap C seçeneğidir. 

 

2. Hava (2), gazoz (3), deniz suyu (4) ve çay (8) her yerinde aynı özelliği gösterdiği için 

homojendir. Toprak (1), ayran (5), süt(6) ve sis(7) heterojen karışımdır. 

Bu nedenle cevap D seçeneğidir. 

 

3. A, B ve D seçeneklerindeki ifadeler, sporcuların atlarken aldıkları pozisyonlar dikkate alınırsa 

doğru olduğu görülür. I. yüzücü hava ve su direncini azaltarak atlayış yaparken II. yüzünü hava 

ve su direncini arttıran bir atlayış yapmıştır. Bu nedenle her iki durumdaki enerji dönüşümleri 

eşit değildir.  

Bundan dolayı cevap C seçeneğidir. 

 

4. I. görsel tümsek ayna, II ve III. görseller ise çukur aynadır. IV. görseldeki ayna ise düzlem 

aynadır. 

Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir.  

 

5. Verilen metin dikkatlice okunduğunda ilk ileri sürülen atom görüşünün düşünce ürünü olduğu 
görülür. Demokritus fikir olarak atom kavramını ileri sürmüş olup  deneysel temellere 
dayandırmamıştır. Yani, insanoğlu yaşadığı her dönemde atomla ilgili deneyler yapmıştır 
ifadesi gerçeği yansıtmaz.  
Bundan dolayı cevap B seçeneğidir. 
 

6. Tablo incelendiğinde kükürtdioksit bileşiği ile glikoz bileşiğinin formüllerinin yerlerinin yanlış 
olduğu görülür.  
Kükürtdioksit →SO2 (5)           Glikoz → C6H12O6 (4)      şeklinde olması gerekir. 4 ve 5’in yer 
değiştirmesi gerekir.  
Bundan dolayı cevap B seçeneğidir. 
 

7. Verilen bilgiler ve şekil dikkate alındığında küçük kütleli yıldızların daha uzun yaşadığı ve 
Kırmızı Dev yapısı oluşturduğu görülür. Bu nedenle Kırmızı Devlerin yaşam süresi Kırmızı 
Süper Devlerden fazladır. 
Bu nedenle cevap C seçeneğidir. 
 

8. Öğrencilerden Ali, öğretmenin yapmasını istediği bütün molekül modellerini doğru yapmıştır. 
Bundan dolayı cevap B seçeneğidir. 
 

9. I. kapta oluşan karışım “Tuzlu su” ‘dur. Tuzlu su homojen karışım ve çözeltidir. ( A ve C 
doğrudur.)  
II. kaptaki çözelti sıvı-sıvı heterojen bir karışımdır ve çözelti değildir. (D yanlış) 
III. kaptaki karışım kum-su karışımıdır ve heterojen bir karışımdır. (B doğru) 
Bundan dolayı cevap D seçeneğidir. 



OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 

7. SINIF “FEN BİLİMLERİ” 3. DENEME 

ÇÖZÜMLERİ 
 

 
10. Prizmadan geçen Güneş ışığı kırılmaya uğrayarak renklerine ayrılmıştır. Bu nedenle I. ve II. 

öncüller çıkarılabilir. III. öncül için bu durum yapılan etkinlikte gösterilmediği için çıkarım 
yapılamaz.  
Bu nedenle sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. 

 
11. Elif’in verdiği örnek görselinde bir roket uzaya fırlatılmaktadır. Roket yakıtının patlaması ile 

fırlatmak için gereken itme kuvveti oluşturulur. Bu nedenle Güneş enerjisinden 
yararlanılmamıştır.  
Bundan dolayı cevap D seçeneğidir. 
 

12. Oyuncak ayının aynada oluşan görüntüsü terstir. Bu durum çukur bir aynada gözlenebilir. 
Kerem çukur aynada düz ve küçük bir görüntü oluşturamaz.  
Bundan dolayı cevap A seçeneğidir. 
 

13. Öğrenci deney düzeneğinde bağımsız değişken olarak şeker yüzeylerini belirlemiştir. Fakat 
şeker yüzeylerinin çözünme hızına etkisini görmek için diğer değişkenleri eşit tutması 
gerekmektedir. Bu nedenle hipotezi test etmek için toz şeker miktarını 20g yaparak kapları 
şekerin tamamı eriyene kadar karıştırmalıdır. Erime sürelerini kronometre kullanarak ölçmeli 
ve karşılaştırmalıdır.    
Bundan dolayı cevap C seçeneğidir. 
 

14. Sürtünmesiz bir ortamda bir cismin toplam enerjisi korunur. Bu nedenle K, L, M, N ve O 
noktalarında çocuğun enerjisi birbirine eşittir. En fazla kinetik enerjiye M’de; en fazla 
potansiyel enerjiye ise K ve O noktalarında sahip olur. I ve III. öncüller doğru II. öncül ise 
yanlış olur. 
Bundan dolayı cevap B seçeneğidir. 
 

15. Mayoz bölünmenin birinci evresinde homolog kromozomlar arasında parça değişimi olur. 
Mayoz I sonunda kromozom sayısı yarıya iner ve oluşan hücrelerin genetik yapıları farklı olur.  
Bundan dolayı cevap C seçeneğidir. 
 

16. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçer ışık ışınları normale yaklaşacak şekilde kırılmaya 
uğrar. Çok yoğundan az yoğuna geçerken ise normalden uzaklaşır.  
Buna göre; II. ortam >  I. ortam ve II. ortam > III. ortamdır. Işık ışını III. ortama geçerken daha 
çok kırılmaya uğradığı için yoğunluğu en az olan ortam III. ortamdır. Yani ; ortamların 
yoğunlukları arasındaki ilişki II> I> III şeklinde olur. 
Bundan dolayı cevap C seçeneğidir. 
 

17. Beyza ışık bütün renklerin birleşiminden oluşmaktadır. Bu nedenle A kitabı beyaz, B kitabı 
siyah ve C kitabı kırmızı renklidir. Siyah renk ışığın tamamına yakınını soğurmaktadır. Bu 
nedenle I, II ve III. ifadeler doğrudur. 
Bundan dolayı cevap D seçeneğidir. 
 

  



OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 

7. SINIF “FEN BİLİMLERİ” 3. DENEME 

ÇÖZÜMLERİ 
 

18. Verilen paragraf ve görsel üzerinde yazan bilgiler incelendiğinde 1, 2 ve 3. öncüllerdeki 
ifadelerin doğru olduğu görülmektedir.  
Bu nedenle sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. 
 

19. Kompost ile ilgili verilen metin incelendiğinde kompost yapılmasının çevreye ve doğaya 
faydalı olduğu anlaşılmaktadır.  
Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. 
 

 
20. Kütlesi büyük olan gezegenlerin çekim kuvveti daha büyüktür. Aynı cisim X, Y , Z ve T 

gezegenlerinde dinamometre ile ölçülürse ağırlığın en büyük ölçüleceği gezegen X gezegeni 
olur. Sıralama X>T>Y>Z şeklindedir. 
Bu nedenle sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. 
 
 
 



OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 

7. SINIF “TÜRKÇE” 4. DENEME ÇÖZÜMLERİ 

 
1.SORU: Metni incelediğimizde “bakmak, çıkar ve görmek” kelimelerinin metinde kullanıldıkları anlamları 
doğru verilirken “sade” kelimesinin anlamının doğru verilmediği görülmüştür.  
Cevap: B    
 
2.SORU:  “İleri geri” zıt ikilemeler, “Usul usul”  aynı sözcüğün tekrarlanması yapılan ikilemeler, “Gürül 
gürül” yansıma sözcüklerden oluşan ikilemelerdir. “Ivır zıvır” ise ikisi de anlamsız kelimelerden oluşan 
ikilemelerdir.  
Cevap: A     
 
3.SORU: “ABD’deki Genom Araştırmaları Enstitüsü’nden araştırmacılar, mikroorganizmaların gen 
haritalarını çıkarmayı planlıyorlar.” cümlesi ile “ İnsan bedeninde yaşayan mikroorganizmaların gen 
haritalarını çıkararak bu mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların daha iyi anlaşılabileceğini 
düşünüyor araştırmacılar.” cümlesi anlamca doğru bir şekilde birleştirince  “ABD’deki Genom Araştırmaları 
Enstitüsü’nden araştırmacılar, insan bedeninde yaşayan mikroorganizmaların gen haritalarını çıkarmayı 
planlayarak bu mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyorlar.” 
cümlesine ulaşırız. 
Cevap: A     
 
4.SORU:  
Metinde verilen “Ağır kazan geç kaynar.” atasözü anlama, algılayış, “Bir koltuğa iki karpuz sığmaz” 
atasözü aynı andan birden fazla işle uğraşılmaz, “Çalma elin kapısını, çalarlar kapını” atasözü bir 
kötülüğün mutlaka karşılığı olacağı, “Gün güne uymaz.” atasözü durum ve şartların her zaman farklılık 
göstereceği anlamını verir. Bu yüzden “D” seçeneği zaman anlamını çağrıştıran bir atasözü yoktur. 
Cevap: D   
 
5.SORU: 
Verilen seçenekleri incelediğimizde “A, B ve D” seçeneklerinde ek-fiil fiillerin birleşik çekimini yaparken  
“C” seçeneğinde ek-fiil ismi yüklemleştirmiştir.  
Cevap: C   
 
6.SORU: 
“D” seçeneğinde “içeri” kelimesi yer-yön zarfı olarak kullanılmıştır. Yer-yön zarfı “Nere?” sorusuna cevap 
verir. 
Cevap: D 
 
7.SORU: “Sanatçı, her zaman sanata kendi penceresinden bakar oysa ki biraz da diğer insanların 
gözünden bakıp olayları sıra dışı değerlendirmesi gerekir. Bu şekilde sanat eserinin değeri artar.” 
cümlesinin anlamca özdeşi “İnsanlar madem ki yaşadıkları dünyada yalnız bir şekilde yaşamıyorlar o 
zaman diğer tüm canlıların yaşamlarına saygılı olacaklar.” 
Cevap: A   
 



8.SORU:  Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla  “(,) (.) (,) (;) (.)” noktalama işaretlerinin geldiğini 
görürüz. 
 Cevap: D     
 
9.SORU:  
Yazar “B” seçeneğinde kendi düşüncesini (Gündelik yaşamımızda ve insanlarla olan alışverişlerimizde 
aşırı parlak ve keskin bir zekâ göstermek de doğru değildir.) ispat duymadan olduğu gibi anlatmıştır. 
Cevap: B    
 
10.SORU: Metni “yağmur bastırmadan önce bahçedeki oyuncakları toplamalıyım, dedi.” ile devam 
ettirirsek konuşturma sanatı olurken diğer seçeneklerde kişileştirme sanatı yapılmıştır. 
Cevap: B 
 
11.SORU:  Soruda verilen açıklamaya baktığımızda ( küresel ısınma, sanayileşme ve kuraklık) “I, II ve III.” 
görsellerin metindeki açıklamaya uygun olduğunu görürüz. 
Cevap: D    
 
12.SORU: İlk grafik ve verilen öncüllerin doğru bir şekilde yerleştirdiğimizde (En fazla satılan ürün, bir 
basamak gerilemiştir, En az satılan iki ürünün sıralamasında değişiklik olmamıştır, En fazla satılan ikinci 
ürünün sıralamasında gerileme yaşanmıştır.) “D” seçeneğindeki grafiğine ulaşırız. 
Cevap: D   
 
13.SORU:  
Görseldeki ön kısımdaki düzene karşı arka tarafta karmaşıklığın olması en iyi şekilde “Mükemmel görünen 
her insanın arkasında göremediğimiz bir karmaşa vardır. Görmek istediğimizle görünen arkasındaki sır 
perdesi de bu şekilde aralanamayacaktır. Nitekim şahane görünen bir şeyin ne tür sorunlarla boğuştuğunu 
göremeyebiliriz.” İfade edilir. 
Cevap: C   
 
 
14.SORU: Metindeki öncülleri incelediğimizde “C” seçeneği ulaşacağımız sonuçlardan biri olamaz. 
Öncüllerde havaalanına en az 20 dakika önce olunması ifadesi varken “C” seçeneğinde 10 dakika kalıyor. 
Cevap: C   
 
15.SORU:  
Bir metnin giriş cümlesi olabilmesi için o cümlede bağlayıcı kelimelerin bulunmaması gerekir. “D” 
seçeneğinde “…fark ettirmeden de akışını…” “de” bağlacı bağlayıcı olduğu için bu cümle giriş cümlesi 
olamaz. 
Cevap: D    
 
16.SORU:  
Metnin düzgün ve anlamlı olabilmesi için II ve III numaralı cümlelerin yer değiştirmesi gerekir. II ve III 
numaralı cümleler yer değiştirdiğinde metin anlamlı bir bütün olur. 
Cevap: C     
17.SORU: Metinde bir yazarın sadece kendi dönemine değil geleceğe de ışık tutabilmesinin kalıcılıkla ilgili 
olduğu için doğru cevap  “A” seçeneğindeki “kalıcılıktır.” 
Cevap: A   
 



18.SORU: Verilen metinde heykellerin kim tarafından yapıldığı, fiziksel özellikleri ve bulundukları coğrafî 
konumlarına değinilirken yerlilerin heykellere verdikleri isimle ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. 
Cevap: D    
 
19.SORU: Anlatım bozukluğu ile ilgili bu soruda Senem örnek verdiği “Piknikte çektiği resimlere 
bakıyorduk.” cümlesi sözcüğün yanlış anlamda kullanılması ile ilgili aynı şekilde Kenan’ın “Arkadaşımla 
birlikte köye gidip balık tuttuk.” cümlesi gereksiz sözcük kullanımı ile ilgili olduğu için yanlış örnek 
vermiştirler. 
Cevap: B 
 
20.SORU: Sorudaki öncülleri tabloya yerleştirdiğimizde aşağıdaki sonuca ulaşırız. Bu sonuca göre 
“Kemal, B grubunun son sırasındadır.” Seçeneğine kesin ulaşırız. 
               A GRUBU B GRUBU 
1 Gökhan Derya 
2 Buket Ali 
3 Faruk Hande 
4 Ceylan Kemal 
 
Cevap: C  
 

TÜRKÇE GENEL DENEME 4 CEVAPLARI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
B A A D C D A D B B D D C C D C A D B C 

 



OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 
7. SINIF “SOSYAL BİLGİLER” 4. DENEME ÇÖZÜMLERİ 

 

1. Verilen paragrafta Yusuf Emir bilmediği bir durum karşısında yorum yapmış yani ön yargılı 

davranmıştır. Olumlu iletişim kurabilmek için ön yargılarımızdan kurtulmamız gerekir. 

CEVAP:A 

 

2. Harita okuma sorusunda sadece I. Öncülle ilgili yorum yapabiliyoruz. İkinci haritada Asya, 

Avrupa ve Afrika’da topraklar bulunmaktadır. Devletin en geniş sınırlarıyla ve duraklama 

dönemiyle ilgili yorum yapamayız. 

CEVAP:A 

 

3. Verilen paragrafta Balkan topraklarının kaybedilmesi siyasi, Balkanlardan göç yaşanması 

toplumsal, Tanzimat Fermanının ilan edilmesi ise siyasi bir durumdur. Ekonomik bir etkiden 

söz edilmemiştir. 

CEVAP:C 

 

4. Grafik ve tablo okuma sorusunda çocuk nüfus oranının en az olduğu il Tunceli’dir. Tunceli 

ülkemizin batısında değil doğusunda yer almaktadır. 

CEVAP:D 

 

5. Göçün sonuçlarıyla ilgili verilenlerden gecekondulaşma sosyal, eğitim alanında yetersizlik 

kültürel, işsizlik ekonomik bir sonuçtur. Siyasi bir sonuca değinilmemiştir. 

CEVAP:B 

 

6. Bilim insanlarının yaptığı çalışmalarla ilgili paragrafın son satırında günümüzdeki 

yansımalarından bahsedilmiştir.  

CEVAP:D 

 

7. Toprak sistemiyle ilgili verilen soruda konargöçer Türkmenlere toprak verilmesi IV. öncülü, 

yararlılık gösteren askerlere toprak verilmesi II. Öncülü, Selçukludaki sistemin Osmanlı’da 

devam etmesi I. öncülü kanıtlar. 

CEVAP:C 

 

8. Türkiye’nin üyesi olduğu bu kuruluşlar daha çok ekonomik siyasi ve kültürel iş birliği 

yapmaktadır. Küresel sorunlarla ilgili bir bilgi verilmemiştir. 

CEVAP:D 

 

9. Soruda Mustafa Kemal’in yaptığı siyasi çalışmalara yer verilmiştir. Bu çalışmaların ortak amacı 

demokrasi, halkın yönetime katılması ve farklı görüşlerin yönetime yansımasıdır.  

CEVAP:B 

 

10. Darüşşafaka ile ilgili verilen tablodaki bilgilerden 1863 ve 2019 yılındaki bilgiler I. Öncülü, 

1954 te verilen bilgi II. Öncülü, 1951 ve 2019 daki bilgi III. öncülü kanıtlar. 

CEVAP:D 



OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 
7. SINIF “DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ” 4. DENEME ÇÖZÜMLERİ 

 
1.SORU: Soruda dünya hayatının geçici olduğu, asıl hayatın ahiret hayatının olduğu belirtilerek konu ile alakalı 

örnek ayetler verilmiştir. Verilen bilgiler ve ayetlere bakılarak A,B ve D şıklarındaki yorumlara ulaşılabilirken, C 

şıkkındaki yoruma ulaşılamaz. 

Cevap: C 

 

2.SORU: Verilen ayetlerde ortak mesaj olan Allah’ın (c.c.) çok merhametli olmasına dikkat çekilmiştir. Şıklardaki 

öğrencilerin söyledikleri ile verilen ayetlerin ilişkilendirilmesi hedeflenmiştir. Öğrencilerden Abdullah, İsmail ve 

Hilal’in söyledikleri ilişkilendirilebilirken, Eslem’in söylediği ilişkilendirilemez. 

Cevap: D 

 

3.SORU:  Soruda Peygamberlerin özellikleri ile örnek ayetlerin doğru eşleştirilmesi hedeflenmiştir. B, C ve D 

şıkları verilen ayetlerle eşleştirilebilirken, A şıkkındaki özellik ile ilgili ayet yoktur. 

Cevap: A 

 

4.SORU: Soruda öğrencinin haccın farzlarını bilip bilmediğinin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Öncüllerden I, II ve 

III hac ibadetinin farzları olup, IV numaralı öncül ise haccın vaciplerindendir. 

Cevap: A 

 

5.SORU: Verilen haberde çocukların yardımseverliğine ve sevdiği şeylerden fedakârlık yapmalarına dikkat 

çekilmiştir. Parçaya şıklarda verilen ayetlerden D şıkkındaki ayet kaynaklık edebilir. 

Cevap: D 

 

6.SORU: Soruda Alevilikte önemli yere sahip olan kavram hakkında bilgi verilerek kavramın ne olduğu 

bulunması istenmiştir. Musahiplik “kardeşlik, yol kardeşliği”, Sema “Mevlevilikte bir çeşit zikir”, Gülbank 

“Allah'a yakarma, Allah'a sığınma, dua demektir.” Hakkında bilgi verilen kavram “Semah” ‘tır. 

Cevap: D 

 

7.SORU: Soruda Peygamberimiz (s.a.v.) ile ilgili bir örnek olay verilerek O’nun insani ile peygamberlik yönü 

arasında ayrım yapılması hedeflenmiştir. Parçadaki örnek olay dikkate alındığında A,C ve D şıkları peygamberlik 

yönü ile B şıkkı ise insani yönü ile ilgilidir. 

Cevap: B 

 

8.SORU: Hakkında bilgi verilen Tasavvufi düşünürümüz “Mevlana Celaleddini Rumi”dir. 

Cevap: A 

 

9.SORU: Soruda Allah’ın(c.c.) insana birçok nimetler verdiğinden ve o nimetleri doğru kullanma ile ilgili bilgiler 

verilmiştir. Parçaya göre öncüllerin hepsi doğru yargı içermektedir. 

Cevap: D 

10.SORU: Soruda özellikleri verilerek hangi sureye ait olduğu sorulmuştur. Verilen özelliklere bakıldığında 

Kafirun suresine ait olduğu görülmektedir. 

Cevap: C 

 



OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 

7. SINIF “İNGİLİZCE” 4. DENEME ÇÖZÜMLERİ 

 
1-Soruda 4 kişi hakkında bilgiler verilmektedir ve bizden doğru olmayan sorulmaktadır. A seçeneği 

“Jane, Claire ve Nando’dan daha kısadır”, B seçeneği “ Victor sakal ve bıyığa sahiptir”, D seçeneği 

“Claire, Victor ve Jane’den daha gençtir” cümleleri doğrudur; ancak C seçeneğindeki “Nando sarı 

saçları ile tombul bir erkektir” cümlesi yanlıştır. 

CEVAP:C 

 

2-Soruda Bob isimli 7. Sınıf öğrencisinin akıllı telefonundan İngilizce çalışırken oynadığı oyun 

verilmektedir. Sorulara doğru yanıtlar vererek Martin’in favori sporunu bulacaktır. Mor renkli ilk 

cümlede “Martin eli ile havadaki topa vurmayı sever” cümlesi bizi voleybola, kırmızı renkli ikinci 

cümledeki “Martin’in bu sporu yapması için yay ve oka ihtiyacı vardır. Bu bireysel bir spordur” 

cümlesi bizi okçuluğa götürmektedir. 

CEVAP:B 

 

3-Metinde Maria Curie hakkında bazı bilgiler verilmektedir ve parçada olmayan bilgiyi bulmamız 

istenmektedir. A şıkkı doğum tarihi, B şıkkı mesleği, C şıkkı ödülleri konularında parçada bilgi vardır; 

ama D şıkkındaki aile üyeleri konusunda parçada bir bilgi bulunmamaktadır. 

CEVAP:D 

 

4- Sorudaki posterde Şehir Çevre Kulübünü bölgedeki çevre problemleri hakkında toplantı yapacağı 

ve yapılacak önlemler hakkında konuşulacağından bahsedilmektedir. Buna göre bu toplantıda 

alınacak tavsiyelerden olamayacak olanı seçeceğiz. B şıkkındaki “doğal kaynakları korumalıyız”, C 

şıkkındaki “hayvanların doğal yaşam alanlarını tehdit etmemeliyiz” ve D şıkkındaki “ denizleri ve 

dereleri temiz tutmalıyız” tavsiyeleri bu toplantıda alınabilir. A şıkkındaki “ ağaçları kesmeyi 

durdurmamalıyız” cümlesi ise bu toplantıda alınan bir tavsiye olamaz. 

CEVAP:A 

 

5-Bu soruda diyalogdaki boşluklara şıklardaki hangi sorunun gelemeyeceği istenmektedir. İlk boşluğa 

B şıkkındaki “ Film nasıldı?”, ikinci boşluğa “Filmdeki başroller kimdi?”, üçüncü boşluğa ise “ Filmde 

neler oldu?” soruları gelecek. C şıkkındaki “ Filmde bir yaş sınırı var mı?” sorusu ise hiçbir boşlukta 

kullanılamaz. 

CEVAP:C 

 

6- Soruda bir mezuniyet partisinin davetiyesi verilmektedir ve bu davetiyede hangi sorunun yanıtı 

bulunamaz diye sorulmaktadır. B şıkkındaki “Parti saat kaçta başlayacak?” , C şıkkındaki “Niçin parti 

veriyorlar?”, D şıkkındaki “Parti nerede yer alacak?” sorularının cevapları davetiyede mevcuttur; 

ancak A şıkkındaki “Parti ne kadar sürecek?” sorusunun cevabı yoktur. 

CEVAP:A 

 



 

7-Sorudaki mesajlaşmada Mark isimli kişi dünyanın 2100 yılında nasıl bir yer olacağını sormaktadır. Bu 

soruya verilen cevaplara göre de karamsar bakış açısına sahip olan kişi istenmektedir. Hans isimli kişi 

gelecekte insanların daha az egzersiz yaparak daha sağlıksız besleneceğini ve kilo alarak stresli bir 

hayat süreceğini söyleyerek karamsar bir bakış açısı çizmiştir. 

CEVAP:C 

 

8-Diyalogda verilen bilgilere göre Ayşe isimli kişinin şuan nerede olduğunu bulmamız istenmektedir. 

Ayşe İngilizce-Almanca bir sözlük almak istemektedir. Bu yüzden şuan bir kitapçıdadır. 

CEVAP:B 

 

9-Soruda İngilizce öğretmeni olan Mr. Honest adlı İngilizce öğretmeninin öğrencilerine verdiği çevreyi 

koruma ve çevre sorunlarına çözüm önerisi konulu ödevi hazırlayan bir öğrencinin çalışması 

görülmektedir. Bu ödevde öğrenci bazı hatalar yapmıştır. Soru bizden bunları bulmamızı istiyor. 4 

numaralı cümlede “ormanda ateş yakın” ve 6 numaralı cümlede “ dünyanın sıcaklığını artırın” 

cümleleri bu ödev için uygun değildir. 

CEVAP:C 

 

10-Soruda The Science adlı derginin gezegenler ile ilgili verdiği bilgiler verilmektedir. Buna göre, 

-Mars Güneşe Dünyadan, Venüs’ten ve Merkür’den daha uzaktır.  

-Bu 4 gezegen arasında en sıcak gezegen Venüs’tür.  

-Dünyanın yörünge dönemi Venüs ve Merkür’den daha uzundur. 

-Merkür; Dünya, Mars ve Venüs’ten daha küçüktür.  

 

Bu bilgilere göre doğru cevaba ulaşmaktayız. 

CEVAP:A  













OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 

7. SINIF “FEN BİLİMLERİ” 4. DENEME ÇÖZÜMLERİ 
 

1. Aktif uydular uzayda uzay kirliliğine neden olmaz zaten grafikte de aktif uydularla ilgili bir veri 
bulunmamaktadır.  
Doğru Cevap C şıkkıdır. 
 

2. Kütleye etki eden yerçekimi kuvvetine ağırlık denir. Ağırlık dinamometre ile ölçülür. Gök 
cisimlerinin cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvveti gök cisminin kütlesi ile doğru orantılıdır. 
Dünya’nın kütlesi Ay’ın kütlesinden büyük olduğundan aynı cismin Dünya’daki ağırlığı Ay’daki 
ağırlığından fazladır. 
Doğru Cevap B şıkkıdır. 
 

3. Şekil-1’deki karışımı oluşturan maddeleri birbirinden ayırmak için süzme ve damıtma (kaynama 
noktası farkı) yöntemleri kullanılır. Şekil-2’deki karışımı ayırmak için ise yoğunluk farkından 
yararlanılır ve ayırma hunisi kullanlır. 
Doğru Cevap C şıkkıdır. 
 

4. Verilen paragraf incelendiğinde gelişmiş canlıların tamamının mayoz bölünme ile eşeyli üremesi ile 
ilgili bir bilgi verilmemiştir. Çiçekli bitkiler gelişmiş canlılardır ve çelikle üreme (mitoz bölünme) ile 
de üreyebilirler. 
Doğru Cevap C şıkkıdır. 
 

5. I. 2 numara bir bileşik molekülüdür ve bileşikler kendilerini oluşturan atomların özelliğini 
göstermezler. Doğru. 
II. Elementler tek cins atom içerir, 1. Görselde 2 çeşit atom vardır. Yanlış. 
III. 4 numaralı görsel 3 çeşit atom içeren bileşiktir. Doğru 
Doğru Cevap B şıkkıdır. 
 

6. Beyaz ampül kırmızı ampülle seri( uç uca ekli), beyaz ampül sarı ampülle paralel ( iki ayrı hat 
üzerine ekli), Yeşil ampül mavi ampülle paralel (iki ayrı hat üzerine ekli) olmalıymış. 
Doğru Cevap C şıkkıdır. 
 

7. Sarı daire- döllenme olayı 
Yeşil daire- döllenme sonucu oluşan zigottur 
Mavi daire- zigotun mitoz bölünme geçirerek oluşturduğu embriyo 
Kırmızı daire- embriyonun gelişmesi ile oluşan fetüstür. 
Doğru Cevap B şıkkıdır. 
 

8. I. 2 ile gösterilen yaraların iyileşmesi mitoz bölünme ile gerçekleşir. 
II. 3 ile gösterilen olayda tek hücreli canlı mitoz bölünme ile üremiştir. 
III. 1 ile gösterilen değişimde bitki büyürken mitoz bölünme gerçekleşmiştir ve oluşan yeni hücreler 
birbirinin aynısıdır. 
Doğru Cevap B şıkkıdır. 
 

9. Pil sayısı arttığı için potansiyel fark 2 katına çıkar. Buna bağlı olarak akım da 2 katına çıkar. 
Doğru Cevap C şıkkıdır. 

  



 
10. Sürtünmeler ihmal edildiği için enerjiler birbirine dönüşse de toplam enerji değişmez. 

Doğru Cevap C şıkkıdır. 
 

11. Çukur aynada görüntü cismin kendi boyundan büyük olabilir. Tümsek aynada görüntü cismin kendi 
boyundan küçüktür. Düz aynada görüntü cismin kendi boyuna eşittir. 
Doğru Cevap D şıkkıdır. 
 

12. Geri dönüşümü yapılabilen atıklar: pil, kauçuk, araç lastiği, tekstil atıkları ve elektronik atıklardır. 
Yemek atıkları, kömür külü ve sebze-meyve kabuklarının geri dönüşümü yapılmaz. 
Doğru Cevap A şıkkıdır. 
 

13. Bilimsel bir deneyde 1 bağımsız değişken 1 bağımlı değişken olur. I. ve II. Düzeneklerde hem 
uygulanan kuvvetler hem de alınan yollar farklı olduğu için kuvvetin iş üzerindeki etkisi 
incelenemez. 
Doğru Cevap C şıkkıdır. 
 

14. Yıldızların rengini sıcaklığı belirler. Çok sıcak yıldızlar mavi, orta sıcaklıkta yıldızlar sarı, sıcaklığı 
düşük yıldızlarda kırmızı renkli görülür. 
Doğru Cevap D şıkkıdır. 
 

15. Fen anlamında yapılan iş cisme uygulanan kuvvet ve cismin uygulanan kuvvet doğrultusunda aldığı 
yol ile doğru orantılıdır. Kitaplar raflara yerleştirilirken ağırlıkları kadar kuvvet uygulanmalıdır. 
Mavi kitap için 3*2=6, sarı kitap için 3*3=9 ve kırmızı kitap için 2*1=2’dir yapılan işler. 
Doğru Cevap B şıkkıdır. 
 

16. Yapılan deneyden de anlaşıldığı gibi koyu renkler ışığı daha çok soğururken açık renkler ışığı daha 
çok yansıtır. Bu durumda yaz aylarında açık renk kıyafetleri kış aylarında koyu renk kıyafetleri 
tercih etmeliyiz. 
Doğru Cevap D şıkkıdır. 
 

17.  K ve L olayları mayoz bölünmedir. M olayı döllenmedir. N olayı ise mitoz bölünmedir. 
Doğru Cevap A şıkkıdır. 
 

18.  Hücre duvarı bitki hücresinde vardır, A canlısı bitkidir. Bitki hücreleri kloroplast organaline sahiptir. 
Setriyoller hayvan hücresinde bulunur. B canlısı hayvandır. C canlısı kendi besinini kendisi 
üretebiliyorsa bitkidir. Hayvan hücresinde kofullar küçük ve çok sayıda bulunur. 
Doğru Cevap C şıkkıdır. 
 

19. Açıkta kalan kavram heterojen karışımdır. Heterojen karışıma örnek Kum- su karışımıdır. 
Doğru Cevap C şıkkıdır. 
 

20. I. K deneyinde hazırlanan iki düzenek arasındaki tek fark ışıktır bu durumda ışığın bitkinin gelişimi 
üzerindeki etkisi incelenmektedir. Doğru 
II. L deneyinde hazırlanan iki düzenek arasındaki tek fark sudur. Bu durumda suyun bitkinin gelişimi 
üzerindeki etkisi incelenmektedir. Yanlış  
III. M deneyinde hazırlanan iki düzenek arasındaki tek fark birine kalsiyum diğerine fosfor minerali 
verilmesidir. Yani mineral çeşidinin bitkinin gelişimi üzerindeki etkisi incelenmektedir. Doğru. 
Doğru Cevap C şıkkıdır. 
 
 



OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 

7. SINIF “TÜRKÇE” 5. DENEME ÇÖZÜMLERİ 
1.SORU:  

I. Eş sesli sözcükler kullanılmıştır. 

• Yıl, yaz, yol. 

II. Nicel anlamlı sözcüklere yer verilmiştir. 

• … 40 günlük yolculuk sırasında 4800 kilometrelik… üç saatten… 

III. Soyut anlamlı birden çok sözcük kullanılmıştır. 

• enerji, saat. 

IV. Zıt anlamlı sözcüklere yer verilmiştir. 

• çok-az 

Cevap: D    

 

2.SORU:   

C seçeneğindeki ‘’kıracağını’’ sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. 

Cevap: C     

 

3.SORU:  

I. Yarın pikniğe gitmek üzere hazırlıklara başladık. (Amaç-Sonuç) 

II. Soruları dikkatli okursan yanlış yapma ihtimalin azalır. (Koşul-Sonuç) 

III. Kitabını kaybettiğinden kendini çok mutsuz hissediyordu. (Neden-Sonuç) 

Cevap: C     

 

4.SORU:  

‘’Bu konuda da işe başlamadan önce onun fikrini almalısın.’’ cümlesinde örtülü anlam vardır. Çünkü başka 

konularda da onun fikrini aldığı anlamı vardır. 

Cevap: A   

 

5.SORU: 

Metinde altı çizili sözcüklerin analizi şu şekildedir: 

koyarmış (Ek fiil, basit fiili birleşik fiil yapmıştır.) 

başka bir yöntemmiş. (Ek fiil, isim soylu sözcüğü yüklem yapmıştır.) 

yapmış. (Basit fiildir.) 

tasarlamıştı. (Ek fiil, basit fiili birleşik fiil yapmıştır.) 

Ayrıca ‘’var’’ sözcüğü de altı çizilmediği halde ek fiildir. 

Cevap: B    

 

6.SORU: 

‘’Dinliyor muydun?’’ kılış fiilidir. ek-fiilin şimdiki zaman hikâyesi ve 2. tekil şahıs eki ile çekimlenen olumlu-soru 

fiilidir. 

Cevap: D 

 

7.SORU:  

Altı çizili sözcükler,  ‘’… 1889’da, güneyindeki…’’ şeklinde yazılmalıdır.  

Cevap: B    

 



 

8.SORU:   

• Noktalı Virgül (;) Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için konur. 

Örnek: Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. 

 

• Virgül (,) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. 

Örnek: Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak, aydınlık ve sevimli odanın havasında 

erir gibi oldum. 

 

• Tırnak İşareti (“ “) Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır. 

Örnek: Bugün öğrenciler okulda “Kendi Gök Kubbemiz” adlı şiiri incelediler. 

Cevap: B     

 

9.SORU:  

Bir insanın herhangi bir konuda duygu, düşünce ve görüşlerini paylaşmak amacıyla kesin hükümlere varmadan 

samimi bir üslupla yazdığı yazılara deneme denir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere parçanın yazarı, yeni yazarlara 

deneme türünde eserler vermelerini tavsiye etmiştir. 

Cevap: D    

 

10.SORU:  

Konuşturma sanatı, insan dışındaki canlı ve cansız varlıkların konuşturulmasıdır. Çiğdemin (çiçek türü) 

konuşturulması bu sanata örnektir. 

Cevap: A     

 

11.SORU:  

Verilen grafikten çıkarılabilecek kesin yargı, okuyucu sayılarında düşüş olduğudur. Çünkü 1996 yılında okuyucu sayısı 

22.523.449 iken bu rakam 2001’de 11.698.602 olmuştur. 

Cevap: B    

 

12.SORU:  

Verilen görseldeki bilgiler incelendiğinde, D seçeneğindeki ‘’Son 50 yılda türlerin popülasyonları incelendiğinde 

deniz türlerindeki kayıp kaya türlerinden fazladır.’’ bilgisi yanlıştır. Çünkü son 50 yılda türlerin popülasyonları 

incelendiğinde deniz türlerindeki kayıp kaya türlerinden fazla değil, azdır. 

Cevap: D   

 

13.SORU:  

Verilen metnin konusu, ödülün çocuk gelişimindeki önemidir. 

Cevap: A   

 

14.SORU:  

‘’Bir sabah pırıl pırıl güneş ışıklarının sıcaklığıyla içimin ısındığını hissettim. Kelebekler uçuşuyordu. Evet, ilkbahar 

gelmişti artık. Etraftaki beyaz papatyalar da gözlerimizin pasını siliyordu adeta. Böyle güzel mi güzel bir günde 

kardeşlerimle hava almaya çıktık. Fakat bizim küçük gelmedi, kenara çekildi. Yine kesin bir şeyler düşünüyor. 

Suratını asmıştı. Hadi gel diye bağırmaktan sesim de kesildi.’’ bu metni en iyi anlatan görsel C seçeneğindedir. 

Cevap: C  

 

 

 

  



15.SORU:  

B seçeneğindeki ‘’Belgesel çekimi zorlu ve zahmetli bir süreç mi?’’ sorusuna verilen cevap uygun değildir. Çünkü 

‘’Belgesel çekimini severek mi yapıyorsunuz?’’ sorusuna cevap olarak verilmiştir. 

Cevap: B    

 

16.SORU:  

Verilen parça, genellikle stresin normal seviyelerde olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle parçadan 

‘’Stresin normal seviyelerde olması, insanların günlük hayatlarını sağlıklı bir şekilde yürütmelerine ve bazı 

durumlarda başarılı olmalarına kaynaklık eder.’’ bilgisine ulaşılmaktadır. 

Cevap: D     

 

17.SORU:  

Verilen metinlerde yazarların ortak yönleri şunlardır: 

‘’Ayrıca yazdığı Cezmi romanı, ilk tarihi roman özelliği taşır.’’ ve ‘’Türk edebiyatındaki ilk çocuk şiir kitabı Şermin’i 

yazdı.’’ bilgileriyle B seçeneğine ulaşılır. 

‘’Yurt, ulus, özgürlük gibi konuları işlemiştir.’’ ve ‘’Tevfik Fikret, şiirlerinde toplum için sanat anlayışını benimsedi; 

şiirlerinde yurt ve özgürlük gibi konuları işledi.’’ bilgileriyle C seçeneğine ulaşılır. 

‘’Şiirleri biçim bakımından…’’ ve ‘’Tevfik Fikret, şiirlerinde…’’ bilgileriyle D seçeneğine ulaşılır. 

Cevap: A    

 

18.SORU:  
‘’Biyoloji dalında yapılan yarışmada ülkemizi beş üniversiteli genç temsil edecek.’’ bu cümledeki anlatım 
bozukluğunun nedeni sözcüğün yanlış yerde kullanılmasıdır. Anlatım bozukluğunun giderilmiş hali ise ‘’Biyoloji 
dalında yapılan yarışmada ülkemizi üniversiteli beş genç temsil edecek.’’ şeklindedir. 
Cevap: C    

 

19.SORU:  
Yarışmalara katılan kişilerin sıralamaları aşağıdaki gibidir: 
 

YÜZME BİSİKLET KOŞU 

IŞIL 4. 4. 4. 

İREM 2. 2. 1. 

DENİZ 1. 3. 3. 

KEREM 3. 1. 2. 

Bu bilgilere göre, 
‘’İrem, koşu yarışmasını birinci sırada tamamlamıştır.’’ bilgisiyle I. öncüle ulaşılır. 
‘’Işıl, yarışmaların birinde ikinci olmuştur.’’ bilgisine ulaşılamaz. Çünkü bütün yarışmalarda sonuncu olmuştur. 
‘’Deniz, bir yarışmada dereceye girememiştir.’’ bilgisi yanlıştır. Çünkü Deniz, bütün yarışmalarda ilk üç içinde yer 
almıştır. 
‘’Kerem,  yüzme yarışmasında üçüncü sırada tamamlamıştır.’’ bilgisiyle IV. öncüle ulaşılır. 
Cevap: C   
 

20.SORU:  

‘’Türkiye, tarımda kendine yetebilen nadir ülkelerdendir.’’ bilgisiyle Türkiye dışında tarımda kendine yeten ülkeler 

de olduğu bilgisine kesin olarak ulaşılır. 

Cevap: D   

 

TÜRKÇE 7. SINIF DENEME 5 CEVAPLARI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D C C A B D B B D A B D A C B D A C C D 

 



OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 
7. SINIF “SOSYAL BİLGİLER” 5. DENEME ÇÖZÜMLERİ 
 

1. Verilen şiirde medya ile ilgili genel bilgilerden bahsedilmiş ama herhangi bir medya aracı 

belirtilmemiştir. 

CEVAP:A 

 

2. Soruda Ortaçağ’da Avrupa ve İslam dünyası ile ilgili bilimsel çalışmalar adına bilgi verilmiştir. 

Verilen bilgiler sadece ortaçağ ile sınırlıdır. Ortaçağ sonrası ne olduğuyla ilgili bir yoruma 

ulaşamayız. 

CEVAP:B 

 

3. Nüfus piramitleriyle ilgili grafik yorumlama sorusunda 1975 yılında piramidin alt tabanı 

geniştir yani II. Öncüle ulaşırız. Piramitlerde gittikçe alt taban daralmıştır yani I. Öncüle 

ulaşırız. Grafiklerden okuryazar oranını göremeyiz. En son grafikte alt taban daralmış ve 

yaşlı nüfus oranı artmıştır. 

 CEVAP:D 

 

4. Paragrafta Sanayi İnkılabı ve beraberinde getirdiği sömürgecilik yarışından bahsetmektedir. 

Sömürgeciliğin sonucunda ne olduğuyla ilgili bilgi yoktur. 

CEVAP:C 

 

5. Verilen harita okuma sorusunda sadece Anadolu’da hakim olunun topraklara ulaşabiliriz 

bunun dışındaki öncüllere ulaşılamaz. 

CEVAP:A 

 

6. Soruda demokratik uygulama aşamalarından bahsedilmektedir. Seçimlerde gizli oy açık sayım 

uygulamasına göre kişiler oylarını açık kullanamazlar. 

CEVAP:C 

 

7. Soruda yazının serüveninden bahsedilmektedir. Yazının günümüzdeki şeklini almasında farklı 

medeniyetler etkili olmuştur, çivi yazısı hiyaroglif gibi farklı yöntemler denemişler ve 

günümüzde de Latin alfabesi yaygın olarak kullanılmaktadır.  

CEVAP:D 

 

8. Tarihte toprak yönetiminden bahsedilen soruda II. Öncüle ulaşamayız çünkü özel mülkiyet 

yoktur yani toprak devletin malıdır. 

CEVAP:C 

 

9. Soruda otel işletim sistemi 6, akıl zeka küpleri, çocuklarla aktivite yapması 1, tanıtım 2 

numaralı alanı karşılamaktadır. 

CEVAP:B 

 

10. Paragrafta kalıp yargılarla ilgili bilgiler verilmiştir. Buna bağlı olarak tüm öncüllere ulaşılabilir. 

CEVAP:D 



OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 
7. SINIF “DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ” 5. DENEME ÇÖZÜMLERİ 

 
1.SORU: Verilen metin de alem ve alemi oluşturan varlıklardan bahsedilmiş gayb kavramının kapsamı 

anlatılmıştır. Bu metin içerisin de de gayb alemi içinde olmayan varlığın hangisi olduğu sorulmuştur. 

Sorulan varlık ‘’insanlar ‘’seçeneğidir. 

Cevap: D 

2.SORU: Sorunun seçeneklerinde Kafirun suresi ayetleri verilmiş ve surenin ayetlerinden olmayan 

seçenek sorulmuştur. Sorulan seçenek B seçeneğidir. 

Cevap: B 

3.SORU:  Verilen öncül cümlelerinde hangi öncüldeki bilginin yanlış olduğu sorulmuştur. I, II, III 

numaralı öncüller doğru bilgilerden oluşurken, IV numaralı öncül yanlıştır. 

Cevap: D 

4.SORU: Soruda kurban ibadetinin yardımlaşma ve dayanışmaya katkısını anlatan örnek hadiste 

vurgulanan davranış sorulmuştur. Hadis metninden hareketle ‘’iyilik niyetiyle verilen ya da dağıtılan 

her şeyin ahiret için kazanç olduğu ‘’görüşünü anlatan seçenek doğru cevaptır. 

Cevap: A 

5.SORU: Soruda Felak suresi Ayetlerinin doğru dizilişi sorulmuştur.’’2-5-4-1-3 ‘’numaralı sıralama olan 

A seçeneği doğru cevaptır. 

Cevap: A 

6.SORU: Soruda verilen metinden çıkarılamayacak olan yargı sorulmuştur. B seçeneğindeki “Hz. 

İsmail’e (a.s.) peygamberlik verilmiştir’’ yargısı metinden çıkarılamayacağı için, doğru cevap B 

seçeneğidir. 

Cevap: B 

7.SORU: Soruda verilen metne göre ulaşılabilecek yargı sorulmuştur. Din ve din anlayışı hakkında 

bilgiler verilen metinde din anlayışı konusunda Zeynep’in bilgi eksikliği olduğu görülmektedir. Bu 

yüzden C seçeneği doğru cevaptır. 

Cevap: C 

8.SORU: Soruda verilen parçaya göre ulaşılamayacak seçenek sorulmuştur. Bu metinde yaşamın 

devam etmesinin yerlere daha az çöğ atmasına bağlanması ile ilgili bir bilgi yer almamaktadır. Bu 

nedenle D seçeneği verilen parçaya göre söylenemez. 

Cevap: D 

9.SORU: Soruda İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum biçimleri ile ilgili olarak verilen ödevde hangi 

öğrencinin doğru ödevi yaptığı sorulmuştur. C seçeneğinde yer alan Fatma ödevi doğru yapmıştır. 

Cevap: C 

10.SORU: Soruda verilen öncüllerle ilişkili olan tasavvufi yorum ‘’Yesevilik’’ dir. Doğru cevap ‘’A’’ 

seçeneğidir. 

Cevap: A 

 

 

 



OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 

7. SINIF “İNGİLİZCE” 5. DENEME ÇÖZÜMLERİ 
 

1- Soruya baktığımızda Jane isimli kişi hakkında bilgiler görmekteyiz ve buna göre doğru olmayan 

cümleyi bulacağız. A şıkkında “O yardımsever bir öğrencidir.”, B şıkkında “O dışa dönük bir 

kişidir.” ve D şıkkında “O müzik ve filmlere ilgilidir.” cümleleri doğrudur; ancak C şıkkındaki “O 

kısa ve tombuldur.” cümlesi metinde verilen bilgilere göre yanlıştır. 

CEVAP:C 

 

2- Soruda iki adet yaz kampı ile ilgili bilgilerin olduğu afiş verilmektedir. Bunda göre doğru olan 

seçeneği bulmamız istenmektedir. A seçeneğindeki “Her iki kampta da takım sporlarını 

yapabilirsiniz.” cümlesi verilen bilgilere göre doğrudur. 

CEVAP:A 

 

3- Metinde Pablo Picasso adlı ressam hakkında bilgiler görmekteyiz. Buna göre doğru olmayan 

cümleyi bulacağız. B seçeneğinde “Picasso farklı tarzda resim tarzına sahipti.” cümlesi, C 

seçeneğindeki “O, Fransa’da evinde 1972 yılında öldü.” cümlesi ve D seçeneğindeki “O 16 

yaşındayken, okula gitmeyi bıraktı.” cümlesi verilen bilgilere göre doğrudur; ancak A 

seçeneğindeki “O resim yapmayı kendi başına öğrendi.” cümlesi metine göre yanlıştır. 

CEVAP:A 

 

4- Soruda verilen bilgilere göre öğrenciler hayvanlar hakkında bilgiler vermektedir ve bu bilgilere 

göre sınıfta bunun hangi hayvan olduğunu tahmin etmeye çalışmaktadırlar. Ali isimli öğrenci C 

seçeneğindeki yılanı anlatmaktadır. Berrin isimli öğrenci D seçeneğindeki çitayı anlatmaktadır. 

Ahmet isimli öğrenci A seçeneğindeki kanguruyu anlatmaktadır. Zerrin isimli öğrenci timsahı 

anlatmaktadır; ancak B seçeneğindeki deveyi anlatan öğrenci yoktur. 

CEVAP:B 

 

5- Soruda verilen 4 farklı kişi televizyon programları hakkında konuşmaktadırlar. Soruda bize 

seçeneklerdeki hangi televizyon programını konuşmadıkları soruluyor. Sam adlı kişi C 

seçeneğindeki belgesel programını anlatıyor. Tom isimli kişi D seçeneğindeki haber programını 

anlatıyor. Sally isimli kişi bir sohbet programını anlatıyor. Cindy isimli kişi A seçeneğindeki bir 

yarışma programını anlatıyor. B seçeneğindeki reklamlar hiçbir kişi tarafından anlatılmamıştır. 

CEVAP:B 

 

6- Sorudaki metinde bir doğum günü partisi hakkında bilgiler verilmekte ve buna göre doğru 

olmayan seçenek sorulmaktadır. A seçeneğindeki “Tina şuan on bir yaşındadır” bilgisi doğru 

değildir çünkü Tina gelecek Pazar on bir yaşına girecektir. 

CEVAP:A 

 

 



7- Soruda David ve Richard isimli iki kişi arasındaki diyalogu görmekteyiz. Buna göre doğru olan 

seçeneği bulacağız. C seçeneğindeki “David bir futbol kulübünde oynamak için sıkı antrenman 

yapıyor.” cümlesi doğrudur çünkü metine göre David okuldan sonra haftada beş kez antrenman 

yapmaktadır. 

CEVAP:C 

 

8- Soruda metine göre Suzan adlı kişi hakkında cümleyi doğru tamamlayacak seçenek sorulmaktadır. 

Metinde Suzan adlı kişinin evinin ana caddeye çok yakın olduğu ve burada onun ihtiyaçlarını 

karşılayacak birçok mağazanın olduğu anlatılmaktadır. Bu nedenle A seçeneğindeki “O istediği her 

şeyi mahallesinden kolaylıkla alabilir.” cümlesi doğrudur. 

CEVAP:A 

 

9- Soruda verilen metine en iyi olabilecek başlık sorulmaktadır. Metinde doğada oluşan farklı 

türdeki kirliliklerden bahsetmektedir. O yüzden olabilecek en iyi başlık D seçeneğindeki “Çevresel 

sorunlar” olacaktır. Diğer seçenekler genel olarak parçanın tamamını kapsayıcı özellik 

taşımamaktadır. 

CEVAP:D 

 

10- Soruda bize gezegenler ile ilgili bilgiler verilmiştir ve buna göre yanlış olan seçenek sorulmaktadır. 

A seçeneğindeki “Dünya, Venüs’ten daha büyüktür.” cümlesi, B seçeneğindeki “Merkür en ağır 

gezegen değildir.” cümlesi ve C seçeneğindeki “Mars, Güneşe Merkür’den daha uzaktır.” 

cümleleri doğrudur; ancak D seçeneğindeki “Venüs, Güneşe Dünya’dan daha yakın değildir.” 

cümlesi yanlıştır. 

CEVAP:D 

 



ALLY
Metin Kutusu
cevap :  D







Cevap:B

ALLY
Metin Kutusu







OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 
7. SINIF “FEN BİLİMLERİ” 5. DENEME ÇÖZÜMLERİ 

 
1)  

Osman şekilde görüldüğü üzere 

iki tane doğru bir tane yanlış 

cevap verdiği için toplamda 15 

puan alır.  

Enes ise iki tane doğru ve bir 

yanlış yaptığı için yine 15 puan 

almıştır.  

Bu durumda cevap B olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

I.  1. ve 3. kapta bağımsız değişken çözücü miktarıdır.  

II.  3. ve 4. kapta bağımsız değişken temas yüzeyidir. 

III.   1. ve 5. Kapta bağımsız değişken sıcaklıktır.  

Buna göre cevap D olur. 

3) Sigaranın fetüse verdiği zararlardan bahsedilmiştir. Fakat diğer dönemlerle kıyaslama 

yapılmamıştır.  

Bu yüzden cevap C olmalıdır. 

  

4) 

II. Devreye takılan 2. pil gerilimi arttırır. Aynı oranda akım artacağı için gerilim/akım oranı sabit 

kalacaktır. 

IV. Devrede gerilim arttıkça akımda artacaktır.  

Bundan dolayı cevap C’dir. 

 

5) Verilen metinde Galileo’dan önce teleskobun icat edildiği anlatılmaktadır. Fakat Galileo’dan önce 

astronomi gözlemi yapıldığına dair bir ifade yoktur.  

Bu yüzden cevap D olmalıdır. 



6)A çerçevesi B çerçevesine göre daha aşağıda olduğu için yere düştüğünde yapılan iş A’da daha 

azdır. A daha aşağıda olduğu için potansiyel enerjisi daha azdır. Yere çarptığı andaki hızı daha az 

olmalıdır.  

Bu yüzden cevap B olur. 

 

7) Boy aynaları düz aynadır. Dişçi aynaları çukur aynadır. Keskin virajlı sokakların girişinde tümsek 

ayna kullanılır. Makyaj aynaları çukur aynadır. Periskoplarda düz ayna kullanılır.  

Bu yüzden cevap B’dir. 

 

8)Samanyolu galaksisinin yapısı çubuklu sarmal, en yakın komşu galaksisi, Andromeda, içinde güneş 

sisteminin bulunduğu kolu, avcı kolu ve bulundurduğu kol sayısı dörttür.  

Bundan dolayı cevap B’dir. 

 

9)Temas yüzeylerinin küçültülmesi hava direncini azaltır. Temas yüzeyi ne kadar fazla ise hava direnci 

o kadar etkili olur  

Bundan dolayı cevap C’dir. 

 

10) A, B ve C ortamları farklı ortamlardır. Işık yoluna aynı açı ile devam edemez. 

 Bundan dolayı cevap B’dir. 

 

11) Verilen metinde diyot yüksek bilinçten düşük dirence elektrik geçişini sağlar ifadesinde kullanılan 

maddelerin cinsi ışığa dönüşen enerji miktarını etkileyeceğini gösterir. ( III. ifade) Yüksek direnç ısı 

miktarını arttırır. ( I. ifade)  

LED ampuller düşük direnç sayesinde tasarruf sağlar. (II. ifade)  

Bundan dolayı cevap C’dir. 

 

12) I. Merkür Dünya’ya göre Daha az kitleye sahip olduğu için çekim kuvveti de az olacaktır. 

II. L Ölçümü ayarla aittir. Gezegenin büyüklüğüne göre değişebilir. 

III. K ölçümü kütleye, L ölçümü ise ağırlığa aittir.  

Bundan dolayı cevap B’dir. 

 

13) Verilen metinde gökkuşağının sekiz farklı renkten oluştuğuna dair bir ifade yoktur. Beyaz ışık bir 

çok renkten oluşur ve aynı görüntü cam prizmadan da elde edilebilir  

Bundan dolayı cevap C’dir. 

 

14) I. K ve M devresindeki ampul sayıları farklı olduğu ve seri bağlandığı için parlaklık eşit değildir. 

II. Evimizde paralel bağlı ampuller kullanılır. 

III. Seri bağlı devrelerde pil ömrü paralel bağlı devrelere göre daha fazladır. 

Bundan dolayı cevap C’dir. 

 

15) I. 1 numara yumurtalıktır, yumurta üretimi gerçekleşir. 

II. 3 numara döl yatağıdır, embriyonun gelişimini tamamlandığı yerdir. 

III. 4 No vajinadır, dışı açılan kısımdır. 

Bundan dolayı cevap C’dir. 

  



 

16) Atomu oluşturan parçacıklardan elektronun kütlesi proton ve nötrona göre çok azdır. 

Bundan dolayı cevap A’dır. 

 

17) Mayoz bölünme sonucu genetiği farklı dört hücre oluşur.!Mayoz bölünme bu sayede canlılarda 

çeşitliliği sağlar. 

Bundan dolayı cevap B’dir. 

 

18) Sevde N elementinin hem ismini hem de özelliklerini doğru söylediği için 20 puan almalıdır. 

Bundan dolayı cevap D’dir. 

 

19) En yüksek sıcaklık üçüncü ortamda kullanılmıştır fakat sonuç olarak büyüme ve gelişmenin yavaş 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yüksek sıcaklık bitkinin gelişimini her zaman olumlu etkilemeyebilir. 

 Bundan dolayı cevap A’dır. 

 

20) Kütüphanede çok sayıda çeşitli kitabın bulunması birden fazla doku olduğunu gösterir. 

Bundan dolayı cevap C’dir. 
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